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nr. X.A. 	din  ,z5-.E 2021 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA CFRTIFIED MAMMOEMVNT SYSTEM 
iSO 9001 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia - Pia ţ a Revolutiei Nr.1 

web: www.cicnetro 
e-mail: cii@cicnetro  

DIRECTIA ACHIZITII Ş I PATRIMONIU 

STUDIU DE OPORTUNITATE  
privind coneesionarea 

PARCULUI FOTOVOLTAIC „IALOMI ŢA  I" 

si a unui teren in suprafal'ă  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 redeventei. 
4. Procedura utilizat ă  pentru atribuirea contractului de concesiune. 
5. Durata estimativ ă  a concesion ă rii. 
6. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare. 
7. Avize.  

Descrierea si identificarea bunului care urmează  să Jie concesionat 

Bunurile care sum prev ă zute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate 
in vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale si producte pot face 
obiectul concesiunii. 

Consiliul Judeţ ean Ialomita de ţ ine in domeniul public un bun imobil cu 
denumirea „Parc Solar Fotovoltaic Ialomita I", construit in anul 2015 §i pus in 
functiune 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  Ialomi ţ a, in 
zona drumului national DN 2A, km 105, avand o suprafa ţă  de teren intravilan de 
12.640,00 mp, conform c ă rţ ii funciare nr. 22256 Giurgeni (vis-a-vis de Situl 
arheologic „Ora ş ul 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 ş i este 
alcă tuită  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 in combina ţ ia 
de 27 invertoare de 17kW, 1 invertor de 12kW ş i 3 invertoare de 10kW, circuite de 
joasă  tesiune (curect continuu de la panourile solare la inventoare ş i curent 
alternativ de la inverto are la transformator) circuit de medie tensiune (de la 
transformator la Punctul de Conexiune al Operatorului de Distribu şţ ie, apoi la 
reţ eaua de medic tensiune existent ă ), circuit auxiliar pentru consum propriu cu 
puterea maxim ă  simultană  cc poate fi absorbit ă  din reţ ea Pmax = 2kW, protec ţ ii 
contorizare, priz ă  de p ă mă nt, racord la re ţ eaua de medic tensiune i sistem de 
monitorizare. 

Bunul imobil este compus din: 
- teren intravilan, categoric de folosin ţă : curţ i construc ţ ii, aflat in domeniul privat 
al Judeţului Ialomiţ a; 
- gard exterior; 
- depozit piese de schimb; 
- materiale suport panouri PV- ancore -31 buc; 
- panouri fotovoltaice 245 W -2128 buc; 

invertoare- transfomato  are -31 buc; 
- sistem de securitate, proximitate, alarmare i mi ş care; 
- generator; 
- laptop monitorizare sistem -2 buc; 
- monitoare 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 menţ ionat a fost scos la licita ţ ie de 5 (cinci) on, cu 
valoarea redeven ţ ei cuprins ă  intre 1.500 euro/lun ă  - 1.700 euro/lun ă , conform 
studiului de oportunitate. Ultima procedur ă  de licitaţ ie s-a desfa ş urat in data de 
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09.07.2020, procedură  la care s-a depus o singur ă  ofert ă , fapt cc a dus la amilarea 
procedurii. 

Avind in vedere c ă  la aceast ă  dat ă  pentru intre ţ inerea i mentenan ţ a parcului 
existent Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a eheltuie pe parcursul unui an o sum ă m 

estimată  la aproximativ 44.200 lei, jar elementele electronice ş i tehnice care 
compun parcul se degradeaz ă  moral prin nefolosirea lor, fapt cc conduce la 
scă derea randamentului pe care îl au in producerea de energie electric ă , este 
necesar concesionarea acestuia. 

Pentru extinderea parcului existent ş i construirea de noi capacit ăţ i de 

produc ţ ie Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a de ţ ine in domeniul privat în imediata 
vecină tate un teren intravilan, categoria cur ţ i construc ţ ii, in suprafaţă  de 4,4386 ha, 
Tarla 899/4, identificat in cartea funciar ă  iii'. 22255 Giurgeni 

Suprafaţ a total ă  a terenului destinat construc ţ iei de parcuri fotovoltaice este de 
5,7026 ha din care 1,2640 ha este ocupat de parcul deja existent. 

Cele 2 suprafe ţ e de teren sunt identificate dup ă  cum urmeaz ă : 

Nr. 
crt. 

C.F. 
Suprafata 

(ha) 

Arabi' 
(ha) 

Ape 
(ha) Totald 

' Canale 
(ha) 

Drumuri 
(ha) 

C.C, 
(ha) 

Neprod 
ha 

1 22255 4,4386 0 0 0 0 4,4386 0 

2 22256 1,2640 0 0 0 0 1,2640 0 
TOTAL 5,7026 0 0 0 0 5,7026 
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H. Motivele care justified realizarea concesiunii de ordin: 
2.1. Motivatia pentru componenta economica: 
Administrarea eficienta a domeniului public ş i privat al judeţului Ialomiţ a 
pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul judetului; 
Dezvoltarea agen ţ ilor  economic!, care vor adjudeca terenurile concesionate 
in urma licitaţ iei; 

• Dezvoltarea durabil ă  a regiunii vizate, fapt care va diminua pericolul 
pierderii de reziden ţ i si de locuri de munc ă  in viitorul apropiat; 

• Utilizarea  material elor de construc ţ ii autohtone pentru realizarea acestor 
investi ţ ii; 

• Ob ţ inerea unor venituri sigure si constante la bugetul jude ţ ean, pe o perioada 
lungd (durata de via ţ a a instala ţ iilor fund de peste 35 - 40 ani) din redeven ţ a 
datoratd de concesionar precum si din taxe si impozite; 

■,/ Posibilitatea acces ă rii unor fonduri europene, nerambursabile, pentru 
dezvoltarea durabild a zonei; 

• Reducerea gradului de depedenta nationala asupra importurilor de energie 
pentru consumul intern. 

2.2. Motivalia pentru componenta financiard: 
Principalele avantaje ale concesiondrii terenului sunt urmdtoarele: 

• Concesionarea terenului disponibil si a parcului fotovoltaic existent in 
condiţ iile legii, determind o surs ă  de venituri proprii pentru bugetul 
Consiliului Judeţ ean prin plata redeven ţ ei anuale. 

• Totodatd, viitorul concesionar va genera venituri primdriei locale prin plata 
impozitelor ş i taxelor locale respective, , 

• Concesionarea trece intreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a 
terenului concesionat ş i a parcului fotovoltaic existent, in sarcina 
concesionarului (inclusiv cele de mediu). 

2.3. Motivalia pentru componenta social& 
Cresterii potentialului economic al zonei, pentru a deservi popula ţ ia din 
comuna Giurgeni cat si din alte localit ăţ i. 

• Prin realizarea unei asemenea investi ţ ii in zona respectivd, se vor asigura noi 
locuri de munc ă  intr-o zond defavorizat ă  economic pentru cetkenii din 
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localit ă tie invecinate, avand in vedere faptul c ă  rata ş omajului este la cote 
ridicate. 

▪ Având in vedere c ă  această  comun ă  este preponderent agrar ă , investiţ iile in 
acest domeniu ar duce la imbun ă tă tirea nivelului de trai al locuitorilor. 

• Prin realiz  area acestei concesiuni se atrage capitalul privat in ac ţ iuni cc 
vizeaz ă  satisfacerea unor nevoi ale comunit ă tilor locale precum ş i ridicarea 
interesului cet ăţ enilor de a- ş i diversifica diferite activit ăţ i productive in 
zonă , precum ş i pentru promovarea unor proiecte cc indeplinesc cerin ţ ele 
Uniunii Europene. 
Investitiile se vor realiza in baza unui proiect de investi ţ ii ş i vor fi dotate 
conform standardelor in vigoare. 

2.4.Motiva ţ ia pentru componenta de mediu: 
Concesionarul va avea obliga ţ ia, prin contractul de concesiune, s ă  respecte 
toat ă  legislatia in vigoare pe probleme de rnediu. Contractul transfer ă  
responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de 
protec ţ ia mediului, printre care uncle dintre cele mai importante sunt: 

• Luarea tuturor m ă surilor neces  are pentru diminuarea si evitarea polu ă rii 
solului si a apei subterane, cu efecte asupra s ă nă t ăţ ii populatiei; 

8/ Prin solu ţ iile adoptate se va urmă rii asigurarea protectiei mediului conform 
legislaţ iei in vigoare. 

8/ Arhitectura va fi  in concordan ţă  cu ambientul arhitectural zonal. 
Prin solutiile adoptate se va tine cont de imbun ă tăţ irea factorilor de mediu ş i 
a microclimatului din zon ă  prin amenajare ş i intre ţ inere. 

IlL Nivelul minim al redevenlei 
Redeventa minim ă : 

Nivelul minim at redevenţ ei de la care porne ş te licitaţ ia este de: 
- 5.000,00 lei/lun ă , pentru exploatarea investitiei „ Parc Solar Fotovoltaic 
Ialomiţ a I ", 
- 1.800 lei/ha/an pentru terenul  în  suprafată  de 5,7026 ha. 
- urm ă rindu-se ob ţ inerea unor venituri suplimentare la bugetul judetului, dar i la 
bugetul local. 
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IV. Procedura utilized pentru atribuirea contractului de concesiune de bun an 
proprietate privată  i publică justificarea alegerii procedurii 

În conformitate cu prevederile art. 312 alin.(1) coroborat cu art.362 alin.3 din 
Ordonan ţ a de Urgenţă  nr.57/2019 — privind Codul Administrativ Concedentul are 
obligaţ ia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate 
privata/public'd prin aplicarea procedurii LICITATIEL 

Principiile care stau la baza atribuirii contra ctelor de concesiune de bunuri 
propriet ate privata ş i pub lică  sunt: 

a)transparenta - punerea la dispozi ţ ie tuturor celor interesa ţ i a informa ţ illor 
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de 
bunuri proprietate privatd; 
b)tratamentul egal 	aplicarea, intr-o manier ă  nediscriminatorie, de cdtre 
autoritatea public ă , a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de 
bunuri proprietate privatd; 
c)proportionalitatea -  once mă sură  stabilită  de autoritatea publicd trebuie s ă  fie 
necesard $i corespunzdtoare naturii contractului; 
d)nediscriminarea aplicarea de cdtre autoritatea public ă  a acelora ş i reguli, 
indiferent de na ţ ionalitatea participan ţ ilor la pro cedura de atribuire a 
contractului de concesiune de bunuri proprietate privatd, potrivit condi ţ iilor 
prev ă zute in acordurile $1 conven ţ iile la care Romania este parte; 
e)libera concurent ă  - asigurarea de cdtre autoritatea public ă  a condi ţ iilor pentru 
ca once participant la procedura de atribuire s ă  aib ă  dreptul de a deveni 
concesionar in condi ţ iile legii, ale conven ţ iilor $i acordurilor interna ţ ionale la 
care Romania este parte. 

Durata estimată  a concesiunii; 
Durata concesion ă rii propusă  pentru obiectivul „ Parc Solar Fotovoltaic 

Ialomiţ a I " ş i terenul in suprafa ţă  de 5,7026 ha (cu destinaţ ia terenului de 
construirea de parcIparcuri fotovoltaice) este de 30 an!. 

Contractul de concesiune de bunuri proprietate privatd i public ă  poate Ii 
prelungit prin acordul de voin ţă  al p ă rţ ilor, incheiat in formd scris ă , cu condi ţ ia ca 
durata insumatd s ă  nu depă seasc ă  49 de an!,  in urma adoptdrii unei Hot ă rari de 
Consiliu Judeţ ean, in urma unei solicitdri a concesionarului cu minim 6 luni inainte 
de expirarea contractului de concesiune. 

Cesiunea contractului de con cesiune sau subconcesionarea lui sunt interzise. 
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VI. Termenele previzibi 1 e pentru realizarea procedurii de concesionare; 
6.1. Dup ă  studiului de oportunitate ş i a caietului de sarcini prin Hot ă rare a 

Consiliului Judetean Ialomita se va proceda la publicarea anun ţului publicitar. 
6.2. Procedura de concesionare se va realiza in 30 (treizeci) zile de la data 

publică rii anuntului de partieipare. 
6.3. Licitaţ ia va avea  be in termen de 5 zile lucrAtoare de la data limit ă  

prev ă zută  pentru depunerea ofertelor la sediul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 
6.4. Ofertantul a că rei ofert ă  va ft declarat ă  ca ş tigă toare va fi informat 

despre alegerea sa in termen de 5 zile lucrâtoare de la data licita ţ iei. 
6.5. Contractul de concesiune va fi incheiat in termen de 25 zile de la data la 

care concedentul a informat ofertantul despre aceeptarea ofertei sale, eventualele 
contestatii fund rezolvate anterior. 
VII. Avizul obligatoriu 	Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat ş i 
Probleme Speciale g al Statului Major General privind incadrarea obiectului 
concesiunii in infrastructura sistemului national de apeirare, dupe', caz; 

Pentru suprafe ţ ele de teren propuse pentru concesionare, Consiliul Judetean 
Ialomita a primit „aviz favorabil insotit de conditii" de la Agentia Na ţ ional ă  
pentru arii Naturale Protej ate- Serviciul Teritorial Ialomi ţ a dup ă  cum urmează : 

• CF: 22256 Giurgeni- Aviz nr. 33/ST IL/21.11.2019 
• CF: 22255 Giurgeni- Aviz Dr. 30/ST IL/20.09.2021 

VIII. Avizul obligatoriu al structurii de adrninistrare/custodelui ariei naturale 
protejate, in cazul in care obieetul concesiunii  îi  constituie bunuri situate in 
interiorul and  anii naturale protejate, respectiv al autoriatii teritoriale pentru 
protectia mediului competente, in cazul in care aria noturald protejatd nu are 
structurd de administrare/custode. 

Pentru suprafe ţ ele de teren propuse pentru concesionare, Consiliul Jude ţ ean 
Ialomi ţ a a primit de la Administratia National ă  a Rezervelor de Stat ş i Probleme 
Speciale „aviz favorabil" dupd cum unneaz ă : 

• 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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Partea lit. SARCINI 
Inscrierl pr vind dezrnembrArnintele dreptului de propriet te, 

drepturi reale de garantle ş  sercini 
NU  SUNT 

Ofidui  de Cadastru 51 PubIctat mobiIiri IALOMITA 
Blroul de Cada5tru 51 Publtritate imokAlar6 Slobozia 

_AXLE 
	

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
r 

,r: 11-1,  ,,,tiMV.P1 	 PENTRU INFORMARE 
ri 344'i 

Carte Fur-tr.:lard Air. 22255 Giurgeni 

F-Tir,  c—ere- r-e _  11794'7 .  _ 
Zlua-- 	30 ________-_ Luna ---- 	 08 
An!4  _ 	2 021: 

.1. 	1.1 .v . f:{1, 1 r-c  

1111111 ,1 111 11 11 fl 

A. Partea I. Descrierea 
TERN  Intravlian 

oc Giur eni ud l&ornita 
Nr, 
Crt 

... 
Nr. cadastral 
Nr. topografic  

Suprafata* WO Observatii / Referinte 

Al 22255 44.386 Teen ne rnpreirnurt; 
LOT NR. 1 

B. Partea It. Proprietari ş  acte 

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate 0 aite drepturi reaie ReferinVe 

35900 / 16/04/2019 . 
admmIStrativ nr. 28/26-03-200 

aviz tegalitate, 

Act FJormativ 	nr, 1063, cOn 25(09/2002 er5 de GUVERNUL ROMAN(E1 (act 

ernis de CONSILIUL )UDETEAN 1ALOMITA; 
act admin;stratly nr.8584,29.1122011 28.6-03-2003 ernis de CONSILJUL jUDETEANIALOMITA; 
rir.1541.02,04,2003 	enifs de Prerectura judetolui laiomita); 

[32 
il'itabutare, drept de PROPR1ETATEpHvata, dobandit pnn Lege, cota 
actuala 	111 

Al 

1) JUDETUL IALOMITA,  OF4231776 
OBSERVATII: pcmitte transcriss din CF 21315/Giurgeni, Inscrisa prin inctielerea nr. 34482 din 03106/203; 

Documant care tor(ine date. cu  cara rper5Onaf, pratejata d reverierfie Legit Nr. 677/2002, 
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Carte  Funciar51Vr. 22255 Comona/OraVMunicipft i:  Giurge n i 

Anexa Nit% 1 La Partea I 

Teren 

Nr cadastral Suprafata (mp)* 0 servatil I Refer1nte 

22255 44,386 Lor NR, 1 

Suprafata eM-e ripterf .nlriat'A in pI ľ1LI ce proiectic 5tereo 70. 

DE-TAU LINIARElmoBIL 

Dat re ritoare la teren 
Nr 
Cr  t 

Categoric 	ihtra 
folosint5 	Vii&n 

Suprafata 
{m p) Taria Parce16 Nr. topo 	Olaservatii / Referfqe 

curt • 
construct[i 

44,386 899/4 - 

Lungime Segmente 
1) Valarile lungimilor segnaentelor sunt al4inute din proiectie in plan. 

inceput 
Punt  

sfarsit 
Lungme segment 

(- (m) 

2 121.675 

51,594 

32.543 

8 211.345 

10 35.126 

11 12 48.61 

P(.1 nct 
inceput 

Puna 
sfa'r$it 

Lungime segment 
- (m) 

44, 573  

4 •  47.506 

45.003 

8  9 3.999 

10  11 8.999 

12 13 61,0191 

Roaltneni: care contine do(ecjcaraccar personal, protajatq 	preuededig Legii Pip. 677120C. 1. Pagina 2 17 frn 3 

   

pern— d +171. '1r-1,1r:1 	 aore;L:t 
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A, 	IN 	I 

REDANA 
RENT 

Carte Funciard Nr. 22255 Comuna/Oraj/PluniciPix  Giurgeni 

Punct 
inceput 

PUrIct 
sfAtIlt 

Lung line segrnent 
(.. (rn) 

13 14 65.11$ 

15 16 64,079 

17 18 2.786 

19 20 72.307 

21 1 87.118 

Punct  
irnceput 

Punt  
sfa't*t  

Lun ime segment 

14  
16  

15 65,002 
IT 26.295 

18 10 , 	181,554 
20 21 781.223 

**Lungirrille segmenteicw suklt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1  minmetru. 
Distante dintre puncte este fermata din segmente cumulate ce sunt ma! mid decast valearee milimetru. 

Extrasui de carte funclar general: prin SS'temul informatfc integrat al ANCP/ cofIine inforrngifle din cartea 
funciarj active fa data gerier3ri. Acesta este valabil in con đ i ţ Ie prevâzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, 
coroborat cu art, 3 din 0,U,G, nr, 41/2015, exclusiv hi rnediui efectrark, pentru activIt4i si procese 
administrative prevzute de legIslatia in vigoare. Valabilitatea poate f xtins6 ş i tn forma fizic .a a 
docurnentulul, fAr'a sernnatu0 ofograr'd, Cu acceotol expres sau procedural al institi.liel publiGe ori entit60 
care a solicitat prezentarea acestul extras, 
Verificarea corectitudoil ş i reaiitaVi inforrneVilor conkinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi,ro/verificare, roi0sind codul ci verificare online disponibli ln antet, Codul de verlficare este 
valabil 30 de zile calendarfstice de la rnornentuf generarii docurnentului. 

Data ş i ora generArii, 

30/08/2021, 12:28 

Document care con -{-Ine date cu caracter personal, pro(ajate. de Drevederile Leqii Nr. 677/2001, 	 PagIna 3 din 3 
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Starnpila BCPI 1. MAR 2012 

Executant: 
SC TOPSOFT CAD SRL 

Confirm executarea masuratorilor la teren, 

corectitudirtea intocmirii documentatiei cadastrale si 

coresponderita acesteia cu realitatea din ter 
ute 

;1'0 4' S-emnatUra?-,p ampila 

CERTIFICA3% DE 

VP„,--V4Z1kr,..  

Data : 20.02.2019 

AUTO 

Inspector 

Confirm introducerea imobilului in baza de dateintegrata si 

atribuirea numarului cadastral 

Semnatura si parafa 

Data : 

OFICILII. 	CADASTRU Si PdBL!67,1TE YinbrliA 
Nume si prenume: COSTACHE it/UAN 
Functia : CONS1UER CDflj 

C-17ZDailtA 

Salta R-0-8-J, 	
OV.73 -6L 

TOYSOFY  

C ,}4,"  
Seria RO -I 

Di N - FbaNDRU 
PETIZU 

PLi DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A INK _LULUI 

Scara 1:2.000 

Nr. Cadastral Suprafata masurata a imobilului Atiresa imobilului 

•2 2_ 2„ 5:5— 
44.386 Giurgeni , intravilan • tarla 899/4, lot nr. 1 

Nr. Carte Funciara Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 

Giurgeni 

--i-  — T 

ic 
n 

N 

ia SDI kihipy ra4, 2-1312 

c o 

1--. 

--1.2.1.6-7111  -' 

--....-- 

Total 

Suprafata totaia masurata = 44.386 mp 

Suprafata din act = 44.386 mp 





Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garantie 5isarcini 

Referinte 

NU SUNT 

Oficlul de Cadastru ş i PublIcitate Imobiliar ă  1ALOMITA 
Blroul de Cadastru ş i Publicitate rrnobillar 16 Slobozia 

1 Nr. c2rere 	82017-  . 
, 	Ziva 	02 

Luna 	o Ie 
An  11 	 I- 	2019 	1 

Cod ye i [care 

M11111111111 1 1 
10007 9246 11  

ANCE11. 
sr A se AA 

Ar 	,s 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funclară  No 22256 Giurgeni 

A. Partea Descrierea imobilului 
TEREN Intravifan 

Adresa: Loc. Giurgeni, Jud, lalomita 
Nr. 
Crt 

Nr. cadastral 
Nr. topografic Suprafata* (nip) Observatil / Referinte 

Al 22256 12,640 LOT NR,2 

Constructil 

Crt 
Nr cadastral 

Nr. Adresa Observatii / Referinte 

A1.1 22256-Cl Loc. GiurgenHud. lalorrita Nr. niveluri.1: S. construita la so1:12640 mp;  S.  construita 
desfasurata:12640 mp; SISTEM CU 2128 PANOUR1 
FOTOFOLTAICE, SUPRAFATA DESPASURATA 12640 MP. 
ANUL CONSTRUIR11 2018, 

B. Partea II. Proprietari ş i acte 

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate ş i alte drepturi reale 
, 

Referinte 

35900 / 16/04/2019 
Act Normativ 	or.  1063, din 25/09/2002 emis de GUVERNUL ROMANIEI (act administrativ  or.  28/26-03-2003 
ernis de CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA; 
act administrativ nr.8584,29.11.2011 28,26-03 - 2003 emis de CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA; aviz legaltate 
nr,1541.02.04.2003, emis de Prefectura judetuluf lalornita); 

B2 
Intabulare, drept de PROPRIETATE, oublica, dobandit prin Lege, cota 
actuala 1/1 

Al 

1) JUDETUL1ALOMITA, CIF:4231776 
OBSERVATII: pozitie transcosa din CP 31315/Giurgeni, inscrisa prfo imhelerea or. 34482 din 0/06/2013; 

82017 / 02/08/2019 
Act Administrativ 	nr. 15463, din 10/07/2019 emis de CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA; Act Administrativ 	nr. 
35900, din 16/04 12019 ernis de OCPI IALOMITA; Act Administrativ or. 66, din 30/05/2019 emis de CONSILIUL 
JUDETEAN IALOMITA; Act Administrativ nr. 20524, din 05 111/2018 emis de CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA; 
Act Administrativ 	nr. 6, din 13/03/2013 emis de PRIMARIA GIURGENI; Act Administrativ 	nr, 19777, din 
25/10/2018 emis de CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA; Act Administrativ 	nr. 3437, din 11/07/2019 emiS de 
PRIMARIA GIURGENI; Act Administrativ 	nr, 3434, din 11/07/2019  ems de PRIMARIA GIURGENI; 

136 
Intabulare, drept de PROPRIETATE, publica, dobandit prin Lege, cota 
actuala 1/1 

A1.1 

1) JUDETUL IALOMITA, CIF:4231776 

C. Partea III. SARCINI 

Document care con One date cu caracter personal, protejate de prevederife Lag?? Nr. 67772001. 	 Pagina 1 din 3 
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Anexa I\Ir. 1 La Partea I 

Teren 

Nr cadastral Suprafata (mp)* Observatii / Referinte 

22256 12.640 LOT NR.2 

*Supra ata este determinate in planul de prolectie Stereo 70. 

DETALII LINIARE I MOBIL 

Date referitoare la teren 

Carte Funciar6 Nr, 22256 Corruna/OraVIvItinicipiu: Giurgeni 

Nr 
ca 

Categorie 
folosint ă  

Intra 
vilan 

Suprafata 
(mp) Tarla Parcel ă  Nr. topo Observatil / Referinte 

1 curti 
constructil 

DA 12.640 
_ 

899/4 - - 

Date referitoare la constructii 

Crt Num ă r 
DesUnatie 

constructie 
Supraf. (mp) Situatie . 	.. 

jurldica 
ObservatH / Referinte 

A1.1 22256 - C1 

constructii 
industriale si 

edifitare 12.640 Cu acte 

5, construita 	ka sol:12640 mp; 	S. construita 
desfasurata:12640 mp; 	SISTEM Cu 2128 
PANOURI FOTOFOLTAICE, SUPRAFATA 
DESFASURATA 12640 MP. ANUL CONSTRUIRII 
2018. 

Lungime Segmente 
Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan. 

Punct Punct 
, 

Lungime segment 
inceput sfarsit {.. (m) 

1  2 72.307 

2 3 181.554 

Document care con tine date Cu  carecter personai, protelate  de  prevederile Leg(' Nr. 677/2001. 	 Pagina 2 chn 3 
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Referent, 

Carte Fundară  Nr. 22256 Cornuna/Oraj/Municipiu: Giurgeni 

Punct 
tnceput 

Punct 
sfAr ş it 

Lungime segment 
(.. {tin) _ 

3 4 67.152 

1 181.223 
** Lungirnile segmentelor sunt determinate în  pianul de proiectie Stereo 70 ş i sunt rotunjíte Ia 1 milimetru. 
*** Distanta dintre puncte este format ă  din segmente cumulate ce sunt mai mici dec ă t valoarea 1 milimetru. 

Certific c ă  prezentul extras corespunde Cu  pozitiile in vigoare din cartea funciar ă  original ă , p ă strat ă  de acest 
bdrou. 
Prezentui extras de carte funciar ă  este valabil la autentificarea de catre noterul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum ş i pentru dezbaterea succesiunilor, lar informatille prezentate sunt 
susceptibile de orice rnodificare, in conditiile legii. 
S-a achitat tariful de 2289 RON, -Ordin de plate cant OCPI nr,1552/10-07-2019  in  suma de 2289, pentru 
serviciul de publicitate imobiliar ă  cu codul nr. 231, 261. 

Data solution ă rii, 	 Asistent Re 

22-08-2019 	 LOREDANA F 

Data eliber ă rli, 
/ 	/ 	 

SEP, H19 

'Document care conVne date cu caracter personal, protejate de prevederfle Legii Pr, 677/2001, 
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Unitatea Administrativ Teritoriala (LIAT) Cartea funciara nr. 

Suprafata totala masurata = 12.640 mp 

Suprafata din act = 12.640 mp 

Giurgeni 

a 
CO 

Cod Destinatia 
Sdprafata construita 

so!  (rnp) 
Mentiuni 

Cl CIE 12.640 Sistem cu 2128 panouri fotovoltaice, suprafata desfasurata 12.640 mp. Mu! construirii 2018. 

Total 	 12.640 

Executant: 

Stampila BCPI 

; 

Cem'. 	 1"1. 	U1-'r'"1rA
ń jai  

CONSlLIER CADASTRLI 

21. 	2013 

-Ste 

a cu r

: 

eatana left 
.„, 	 , 

., 	 .. 
stal'''': 	

:1,,,f---:'--r.' 

Al TEOR-1,15-k. 	6 	
1 

corectitudiriea Agto.cmFA docurnpritatiel-Wdaft. 
.  	. 

rE RO-AL-F 
corespondentit 4 

PSOH-  CAD 
 

CER_T,11.C.F,T 

t- \ uomirm execn 41 .% masurOrilor laCte—rePZ:r. -  
/:iP 	- ik-g5cii—r  , 

J - n 	 p  Dry  S 
p-prizu Sera 

<2,0  

Data: 30.07.2019 

nsp e cto r 

Confirm introducerea imobilului  iii  baza de date integrata si 

atribuirea numarului cadastral. 

Semnatura si parafa 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMPARE A IMOBILULUI 

Scara 1:1000 

Nr. Cadastral Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa Imobilului 

22'76sA'' 12.640 Giurgeni, intravilan, tarla 899/4, Lot nr.2. 



ANAN3  
Agel- gta 	i đ pontitl 	Naturale.Pwo ...mtP 

Agentia Nationald pentru Arii Naturale Protejate 

Serviciul Teritorial Ialomi ţ a 
Nr. 33/ST 1L/ 21.11.2019 

C ă tre: 	Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a 

in aten ţ ia: 	Domnului Presedinte 
Referitor la: 	adresa nr. 25530114.11.2019-solicitatea emiterii avizului ANANP , privind 

concesionarea unor bunuri aflate in proprietatea public ă  i privată  a judetuini 

in conformitate cu prevederile art.108 lit.b), art.308, alin.(4),Iit.h) si ale art. 362 alin. 

(1) ş i (3) din OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ 

Consifful Judetean falornIta 

Stimate Domnule Prqedinte, 

  

 

10000046817 

Urmare solicit ă rii dumneavoastr ă  nr. 25530/14.11.2019, inregistrat ă  la ANANP —Servicittl 

Teritorial IalOrnita, cu  Ilf. 33/15.11.2019, referitor la emiterea avizului ANANP —Serviciul Teritorial 

Talomita, in calitate de autoritate responsabil ă  pentru managementul ariei naturale protej ate 

ROSPA0120 Kogalniceanu —Gura Ialorni ţ ei ,  in conformitate cu prevederile art.108 lit.b), art.308, 

alin.(4),lit.h) ş i ale art. 362 gin. (1) ş i (3) din OUG.nr.57/2019 privind Codui administrativ, avizdni 

favorabii'demararea proceditril privind concesionarea bvnutui proprietate pub lien , respectiv 

pentiu exploatarea tehnicd ,s1 comerciald Pare Solar Fotovoltalc Ialomita I -0, 5 NITF, situat Efl 

comma Giurgeni, judepul Ialomita, (bloc fizic 1621 — Giurgeni), al carui amplasament se suprapune 

cu situl de interes comunitar- ROSPA0120 Kagalniceanu —Gura Talomitei, cu respectarea 

urmă toarelor prevederi legale : 

• QUO nr. 57/2007, prjvind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturaie, 

a flordi. ş i faunei s ă lbatice, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

• QUO nr.195/2005 privind protectia mediului, cu complet ă rile i rnodifiedrile ulterioare; 

• Mă surile de protectie ş i conservare cc vor fi stabilite prin regulamentul i planul de 

management al ariei naturale protejate ROSPA 0120 Kogalniceanu —Gura Ialomitei, dupa 

elaborarca i aprobarea acestuia, in conformitate cu prevederile !epic; 

AGENTIA NATIONALA PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE 
Sediu[ANANP - SexvioWlTeritorial ĺ aJomi ţ 	ocalitatea SMbozia, jud.. [alomita, s1r.Pi4a Revolatiei, nr. 1, 

Tclefori 0372992371, Fax:0372001040, E-mail: il.ananpCbanarip.gov.ro 	hil12://ammp.uv.ro  



ANAND 
Agenth rs,101,0val,cprol:rq 12 rIalwalerrnl ,j.ire 

Mentionam  c pen tru orice planiproiect/ activi.tate propuse a se desfa ş ura pe raza situritor Natura 

2000, Agentia National pentru Arii Naturale Protejate, (in conformitate cu prevederile OMM nr, 

1447/2017 privind aprobarea Metodol.ogiei de atribuire in administrare i custodie a arillor naturale 

protejate), exprima puncte de vedere referitoare la aspectele relevante specifice domeniului de 

competent -d ş i emite avize în cadiul procedurilor de reglem.entare derulate de autoritatea competentd 

pentru protectia mediului. 

Cu  Sti11761, 

p. efServiciu 
Mirela Cristina STRO 

AGENTIA NAT1ONALA PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE 

SdhiI ANANP — Serviciul Teritorial 10oini ţ , localitak:A Slobozia, jut'. 	str.Piap Revolutiei, nr. I, 
Tcicfon : 0372902371, Fax:0372001040, 1I-1I-inait: iLariarlpramanp.00v.ro  , }At ://anilni.Lgay,p). 



ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA TMATIR1613 MA13.431411ENT UV ET 21.1 

ISO 9001 

Anexa nr 2 
la I-10011m Consiliului Judetean lalomita 

nr.  X29  din  ,Q'S J Ă  2021 

OPIS 
DOCUMENTA  TIE DE ATRIBUIRE 

CAP.1. Informa ţ ii generale 	 2 
CAP.2. 	Instrucţ iuni 	privind organizarea ş i 	desfă surarea 	procedurii 	de 
concesionare 	 .3 
CAP. 3. CAIETUL DE SARCINI 
1. Informaţ ii generale privind obiectul concesiuni 	 5 
1.1. Descrierea ş i identificarea bunului care unnecizei sci fie concesionat; 
1.2. Destinatia bunuraor ce fac obiectul concesjunii; 
1.3. Conditijk de exploatare a concesiunii; 
1.4. Objective 
2. Condiţ ii generale ale coneesiunii 	 8 
2.1. Regjmul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar in derularea 
concesiunii; 
2.2. Obligatale privind protectja mediului, stabilite conform legislatiei în vigoare; 
2.3. Obligativitatea asigureirii exploateirii in regim de continuitate permanenţ ei; 
2.4. Interdictia subconcesioneirii bunului concesionat; 
2.5. Conditale in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe durata concesiunii; 
2.6. Durata concesiunii; 
2. 7.  Redeventa mininui; 
2.8. Natura ş i cuantumul garantiaor solicitate de concedent; 
2.9. Natura ş i cuantumul garantalor soljcitate de concedent; 
3. Condi ţ iile de valabilitate pe care trebuie s ă  le indeplineaseă  ofertele 	 12 
4. Clauze referitoare la incetarea contractului de concesiune 	 13 
CAP .4 Instruc ţ iuni privind modul de elaborare ş i prezentare a ofertelor 	 14 
CAP.5. Informaţ ii detaliate si complete privind criteriile de atribuire  	16 
CAP.6. Instruc ţ iuni privind modul de utilizare a c ă ilor de atac 	 17 
CAP.7 Informa ţ ii referitoare la clauzele contractuale obligatorii 	 17 
CAP .8. Draft Contract 	 20 
CAP.9. Formulare 	29 
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Member nf Oita Pode t I on 

RJR  51MTEXO 

CERTIFIED MANACIEHENT SyarEm 
1530 9001 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

ROMANIA 

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA 

Slobozia Nap Revolutiel Nr. 1 

DOCUMENTAŢ IE 
DE 

ATRIBUIRE 

Cap.LINFORMA ŢH GENERALE 

1.1.Denumirea CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

1.2. Codul fiscal — 4231776 

1,3. Adresa - Municipiul Slobozia, Plata Revolutiei nr.1 

1,4. Cont R089TREZ39121A300530XXXX- Trezoreria Municipiului Slobozia 

1.5. Cont de garanţ ii — RO 67TREZ3915006XXX000121 - Trezoreria Municipiului 

Slobozia 

1.6.Num ă tul de telefon - 0243/ 230201 

1.7.Numă rul de fax - 0243/ 233.000 

1.8. Adresa de e-mail - cjicicnet.ro  /dap*cicnet.ro 

1.9.Persoan ă  de contact ; Informatii suplimentare: la numă rul de telefon: 0243/230201 

int. 272, fax. 0243/233.000, Compartiment patrimoniu public si privat, persoan ă  de contact: 

consilier GEANINA DIANA OANCEA. 
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Cap.2.INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA Ş I DESFASURAREA 
PROCEDURII DE CONCESIONARE; 

Forma de concesiunare - LICITATIE cu oferte in plic sigilat. 

Cadrul legislativ de referint ă : 
1. Ordonan ţ a de Urge* nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
2. Hotă r ă rea Consiliului Jude ţ ean , hr. 	din data de 	 
3. Orice alte acte normative relative la obiectul documenta ţ iei de atribuire. 

	

1. 	Ofertele se vor depune pentru at ă t pentru exploatarea parcului fotovoltaic cat ş i pentru 
terenul aferent de 5,7026 ha. NU se admit oferte separate. 

	

2. 	Procedura de licitaţ ie se va desfă sura dac . au fost depuse  eel putin 2 oferte valabile 
(pentru ansamblu teren+parc fotovoltaic) . 

	

3. 	in caz contrar concedentul avand obligatia s ă  anuleze procedura dac ă  nu au fost 
depuse 2 oferte valabile si s ă  organizeze o nouă  licitaţ ie in aceleasi conditii in 
termen de 15 zile de la publicarea unui nou anunt. 

	

4. 	in cazul organiz ă rii unei noi licitaţ ii , procedura este valabil ă  in situaţ ia in care a fost 
depus ă  eel putin o ofert ă  valabili (pentru ansamblu teren+parc fotovoltaic) . 

	

5. 	in cazul in care, in cadrul celei de-a. doua proceduri de licita ţ ie nu se depune nicio 
ofertă  valabil ă , concedentul anuleaz ă  procedura de lieitatie. 

	

6 . 	Pentru cea de-a doua licita ţ ie va fi p ă strat ă  documentaţ ia de atribuire aprobat ă  pentru 
prima licitaţ ie. 

	

7. 	Tennen de raspuns la solicit ă ri de clarifică ri 5 zile luer ă toare de la primirea acestora. 

	

8. 	in ,cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmis ă  in timp util, punând astfel 
concedentul in imposibilitatea de a respecta termenul prev ă zut la punctul 6, acesta din 
urmă  are totusi obliga ţ ia de a r ă spunde la solicitarea de clarificare in m ă sura in care 
perioada necesar ă  pentra elaborarea ş i transmiterea r ă spunsului face posibil ă  primirea 
acestuia de c ă tre persoanele interesate inainte de data limit ă  de depunere a ofertelor. 

9. După  primirea ofertelor, in perioada anun ţată  ş i inserierea lor in ordinea primirii in 
registrul de intrare a docurnentelor la Consilial Jude ţ ean Ialomiţ a plicuribe inchise si 
sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituit ă  prin Hotararea Consiliul 
Judetean Ialomi ţ a nr.  din  , la data ş i ora fixat ă  pentru deschiderea lor 
prevazut ă  in anunţ ul publicitar. 

	

10. 	$edinta de deschidere a ofertelor este public ă . 

	

11. 	in deschiderea sedin ţ ei Presedintele comisiei de licita ţ ie anunţă : 
a. Componenţ a cornisiei de licitaţ ie; 
b. Obiectul concesiunii ; 
c. Nivelul de pornire al redeventei minime obligatorii; 
d. Denumirea ş i numă rul de ordine al ofertan ţ ilor — stabilit in funcţ ie de data si ora 

depunerii documentelor in vederea particip ă rii la licita ţ ie. 
e. Modul de desfă surare a sedinţ ei de licitaţ ie, asigur ă ndu-se ca fiecare ofertant a 

inteles aceasta procedur ă  si ră spunde la eventualele intreb ă ri puse de ofertan ţ i. 
f. Presedintele comisiei va aduce la cunostinţ a ofertan ţ ilor neacceptarea de obiec ţ ii, 

sugestii sau derogă ri de la procedur ă  din partea ofertantilor. 

	

12. 	in cadrul ş edintei de deschidere nu este permis ă  respingerea nici unei oferte, cu 
exceptia celor care se incadreaz ă  intr-una dintre urm ă toarele situa ţ ii; 
a) au fost depuse dup ă  data si ora-limit ă  de depunere sau la. o alt ă  adres ă  deck cele 
stabilite in anun ţul publicitar ; 
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b) nu sunt inso ţ ite de garan ţ ia de participare, în cuantumul ş i forma stabilit ă . 
13. Deschiderea ofertelor va avea toe la data si ora men ţ ionate in anunţul de licitaţ ie, in 

prezen ţ a ofertan ţ ilor sau a persoanelor care reprezint ă  ofertanţ ii la licitatie, în baza 
imputernicirii acordate de ace ş tia, comisia de licitaţ ie procedeaz ă  la identificarea 
ofertan ţ ilor ş i la deschiderea plicurilor exterioare con ţ inand documentele de 
participare ale ofertan ţ ilor prezenţ i. 

	

14. 	Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimin ă  ofertele care nu 
conţ in totalitatea documentelor ş i datelor cerute in "Instruc flunile privind modul de 
elaborare ş i prezentare a ofertelor" ş i intocme ş te un proces-verbal, in care se 
menţ ioneaz ă  rezultatul deschiderii plicurilor respective. 

	

15. 	Pe parcursul aplic ă rii procedurii de atr -ibuire, concedentul are dreptul de a solicita 
clarificari ş i dup ă  caz, complet ă ri ale documentelor prezentate de ofertan ţ i pentru 
demonstrarea conformit ăţ ii ofertei cu cerin ţ ele solicitate. 

	

16. 	Solicitarea de clarificari este propus ă  de care comisia de evaluare ş i se transmite de 
că tre concedent ofertan ţ ilor in termen de 3 zile lucr ă toare de la primirea propunerii 
comisiei de evaluare. 

	

17. 	Oferten ţ ii trebuie s ă  r ă spund ă  la solicitarea concedentului in termen de 3 zile 
lucră toare de la primirea acesteia. 

	

18. 	Concedentul nu are dreptul ca prin clarific ă rile on complet ă rile solicitate s ă  determine 
apari ţ ia unui avantaj in favoarea unui ofertant. 

	

19. 	Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dup ă  semnarea procesului 
verbal de c ă tre to ţ i membrii comisiei de evaluare ş i de că tre ofertan ţ i, ş i numai dac ă  
exist ă  cel putin 2 oferte valabile (pentru prima etapa de licitatie). 

	

20. 	in baza procesului — verbal in care Sc men ţ ioneaza ofertele va.labHe , ofertele care nu 
indeplinesc criteriile de valabilitate ş i motivele excluderii acestora din urm ă  de la 
procedura de atribuire, comisia de evaluare intocmeste, in termen de 2 zile lucr ă toare, 
un raport pc care ii transmite Presedintelui Consiliului Jude ţ ean Talomi ţ a care 
cuprinde: 

a. descrierea procedurii de concesionare ş i operaţ iunile de evaluare, 
b. elementele esen ţ iale ale ofertelor depuse ş i 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 

lucră toare informeaza, în scris, cu confirmare de primire, ofertan ţ ii care nu au 
participat la procedura de licita ţ ie ş i ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele 
excluderii. 

	

22. 	Concedentul poate s ă  incheie contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă  
privată  numai dup ă  implinirea unui termen de 25 de zile de la data realizarii 
comunicarii. 

4 



ROMANIA 
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Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

Slobozia - Piala Revolutiei Nr. 1 
web: www.cicnet.ro  

cjlOcicnet.ro 

Cap. 3 CAIETUL DE SARCINI 

.1. INFORMATH GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNH; 

1.1.Descrierea ş i identificarea bunului care urmeaz ă  s ă  fie concesionat; 

Bunurile care sunt prev ă zute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate in vederea 
culegerii de fructe naturale, civile sau industriale ş i producte pot face obiectul concesitmii. 

Consiliul Tude ţ ean Ialomi ţ a deţ ine  în domeniul public un bun imobil cu denumirea 
„Parc Solar Fotovoltaic Ialomi ţ a 1", construit in anul 2015 ş i pus in funcţ iune in anul 2019, 
conform procesului verbal de recep ţ ie final ă  nr. 27653/06.12.2019. 

Bunul imobil este amplasat pe teritoriul comunei Giurgeni, Jude ţ  Ialomiţ a, in zona 
drumului national DN 2A, km 105, avand o suprafa ţă  de teren intravilan de 12.640,00 mp, 
conform c ă rţ ii funciare nr, 22256 Giurgeni (vis-a-vis de Situl arheologic „Ora ş ul 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 ş i este alc ă tuită  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 în combina ţ ia de 27 
invertoare de 17kW, 1 invertor de 12kW ş i 3 inverto are de 10kW, circuite de joas ă  tesiune 
(curect continuu de la panourile solare la inventoare i curent altemativ de la invertoare la 
transforrnator) circuit de medic tensiune (de la transformator la Punctul de Conexiune al 
Operatorului de Distribu şţ ie, apoi la reţ eaua de medie tensiune existent ă ), circuit auxiliar 
pentru consum propriu cu puterea maxim ă  simultană  cc poate fi absorbit ă  din re ţ ea Pmax = 
2kW, protec ţ ii i contorizare, priz ă  de p ă mant, racord la reteaua de medic tensiune i sistem 
de monitorizare. 

Bunul imobil este compus din: 
teren intravilan, categoric de folosin ţă : curţ i construc ţ ii, aflat în domeniul privat al Jude ţ ului 

Ialomi ţ a; 
- gard exterior; 

depozit piese de schimb; 
- materiale suport panouri PV- ancore -31 buc; 
- panouri fotovoltaice 245 W -2128 buc; 
- inverto  are- transfomato are -31 buc; 
- sistem de securitate, proximitate, alarmare ş i mi ş care; 
- generator; 
- laptop monitorizare sistem -2 buc; 
- monito  are LCD 42 inch -2 buc; 
- sistem monitorizare invertoare; 
- trafo 630KVA; 

celulă  linie monitorizat ă  cu separator de sarcin ă ; 
- racord electric. 

Bunul imobil sus menţ ionat a fast scos la licita ţ ie de 5 (cinci) on, cu valoarea 
redevenţ ei cuprins ă  intre 1.500 euro/lun ă  - 1.700 euro/lună , conform studiului de oportunitate. 



Ultima procedur ă  de licitatie s-a desfă surat in data de 09.07.2020, procedur ă  la care s-a depus 
o singur ă  ofert ă , fapt ce a dus la anularea procedurii. 

Avind in vedere e ă  la aceast ă  dată  pentru intretinerea ş i mentenanta parcului existent 
Consiliului Judetean Ialomita eheltuie pe pareursul unui an o sum ă m estimată  la aproximativ 
44.200 lei, jar elementele electronice si tehnice care compun pareul se degradeaz ă  moral prin 
nefolosirea lor, fapt cc conduce la sc ă derea randamentului pe care îl au in producerea de 
energie electric ă , este necesar coneesionarea acestuia. 

Pentru extinderea parcului existent si construirea de noi capacit ăţ i de productie 

Consiliul Judetean Ialomita detine in domeniul privat în imediata vecin ă tate un teren 

intravilan, categoria eurti eonstructii, In suprafa ţă  de 4,4386 ha, Tarla 899/4, identificat in 

eartea funciar ă  nr. 22255 Giurgeni . 
Suprafaţ a total ă  a terenului destinat eonstructiei de parcuri fotovoltaice este de 5,7026 ha 

din care 1,2640 ha este ocupat de parcul deja existent. 
Cele 2 suprafete de teren sunt identificate dup ă  cum urrneaz ă : 

Nr ° crt. C.F. 
Suprafata 

Total ă  
(ha) 

Arabil 
(ha) 

Ape 
(ha) 

Canale 
(ha) 

Neprod  Drumuri 
(ha) 

C.C. 
(ha) ha 

1 22255 4,4386 0 0 0 0 4,4386 0 
2 22256 1,2640 0 0 0 0 1,2640 0 
TOTAL 5,7026 0 0 0 0 5,7026 0 
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1.2. Destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 
Terenul se coneesioneaz ă  pentru. realizarea -unui parciparcuri fotovoltaice, concesionarul 

având posibilitatea de a realiza investi ţ iile necesare pentru asigurarea func ţ ionalit ăţ ii acestuia 
ş i producerea energiei regenerabile. 

Parcul Solar Fotovoltaic Ialomi ţ a I pentru exploatare in vederea producerii de energie 
electric ă . 

1.3. Conditiile de exploatare a concesiunii; 
Investi ţiilc pe care concesionarul este obligat s ă  le realizeze pentru a fi indeplinite 

obiectivele pe care concedentul ş i le-a propus prin concesionarea terenului sunt urm ă toarele: 
a) Ob ţ inerea tuturor avizelor in vederea dezvolt ă rii ş i exploată rii unui pate 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 autoriza ţ iei de construire a parcului fotovoltaic; 
c) construirea ş i dezvoltarea parcului fotovoltaic; 
d) conectarea la sistemul national de energie pentru constructiile noi ; 
e) exploatarea eficient ă  a parcului fotovoltaic; 
f) investitii conexe in drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor agabaritice 

pentru transportul si montajul echipamentelor in parcurile fotovoltaice ş i intreţ inerea 
lor pe durata derul ă rii contractului de concesiune se face pe cheltuiala concesionarului, 
fară  nicio obligatie din partea concedentului in conditiile legii. 

1.4. Obiectivele de ordin: 
1.4.1.Motivatia pentru eotnponenta economica: 

▪ Administrarea eficienta a domeniului public ş i privat al judetului Ialomita pentru 
atragerea de venituri suplimentare la bugetul judetului; 

• Dezvoltarea agen ţ ilor economici, care vor adjudeca terenurile concesionate in urma 

• Dezvoltarea durabil ă  a regiunii vizate, fapt care va diminua pericolul pierderii de 
rezidenţ i si de locuri de munc ă  in viitorul apropiat; 

• Utilizarea materialelor de constructii autohtone pentru realizatea acestor investi ţ ii; 
• Obtinerea unor venituri sigure ş i constante la bugetul jude ţ ean, pe o perioada lung ă  

(durata de viaţ a a instala ţ iilor fund de peste 35 - 40 ani) din redeventa datorat ă  de 
concesionar precum ş i din taxe si impozite; 

• Posibilitatea acces ă rii unor fonduri europene, nerambutsabile, pentni dezvoltarea 
durabilă  a zonei; 

• Reducerea gradului de depedenta nationala asupra importurilor de energie pentru 
consumul intern. 

1.4.2. Motiva ţ ia pentru cotnponenta financiarti: 
Principalele avantaje ale concesionă rii terenului sunt urm ă toarele: 
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• Concesionarea terenului disponibil si a parcului fotovoltaic existent in condi ţ iile legii, 
determin ă  o surs ă  de venituri proprii pentru bugetul Consiliului Judetean prin plata 
redevenţ ei anuale. 

iĺ  Totoclată , viitorul concesionar va genera venituri prim ă riei locale prin plata 
impozitelor ş i taxelor locale respective, 

• Concesionarea trece intreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului 
concesionat ş i a parcului fotovoltaic existent, in sarcina concesionarului (inclusiv cele 
de mediu). 

1.4.3. illotivatia pentru componenta social& 
✓ Cresterii potentialului economic al zonei, pentru a deservi popula ţ ia din comma 

Giurgeni cat ş i din alte 
• Prin realizarea unei asemenea investi ţ ii in zona respectiv ă , se vor asigura noi locuri de 

muncă  intr-o zonă  defavorizat ă  economic pentru cet ăţ enii din localit ă tie invecinate, 
avand in vedere faptul c ă  rata ş omajului este la cote ridicate. 

• Ava'nd in vedere c ă  aceast ă  comună  este preponderent agrar ă , investi ţ iile în acest 
domeniu ar duce la imbun ă taţ irea nivelului de trai al locuitorilor. 

✓ Prin realizarea acestei concesiuni se atrage capitalul privat in ac ţ iuni ce vizeaz ă  
satisfacerea unor nevoi ale comunit ăţ ilor locale preeum ş i ridicarea interesului 
cet ăţ enilor de a-si diversifica diferite activit ăţ i productive in zonă , precum ş i pentru 
promovarea unor proiecte cc indeplinesc cerin ţ ele Uniunii Europene. 

✓ Inves ţ iţ iile se vor realiza in baza unui project de investi ţ ii ş i vor fi dotate conform 
standardelor in vigoare. 

1.4.4.11Iotivaţ ia pentru eomponenta de mediu: 
• Coneesionarul va avea obliga ţ ia, prin contractul de concesiune, s ă  respecte toat ă . 

legislaţ ia in vigoare pe probleme de mediu. Contractul transfer ă  responsabilitatea 
viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protec ţ ia mediului, printre 
care uncle dintre cele mai importante sunt: 

✓ Luarea tuturor m ă surilor necesare pentnt diminuarea si evitarea polu ă rii solutui si a 
apei subterane, Cu efecte asupra s ă nă tă tii populaţ iei; 

• Prin solu ţ iile adoptate se va urm ă ril asigurarea protectiei mediului conform legisla ţ iei 
in vigoare. 

✓ Arhitectura va fi in concordan ţă  cu ambientul arhitectural zonal. 
• Prin soluţ iile adoptate se va Tine cont de imbun ă tăţ irea factorilor de mediu ş i a 

microclimatului din zond prin amenajare ş i intreţ inere. 

2. CONDITH GENERALE ALE CONCESIUNH; 

2.1. Regimul bunurilor proprii, respeetiv bunurile utilizate de coneesionar in 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 ce vor Ii 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 eoncesiunii vor fi repartizate dup ă  cum urmeaz ă : 

- Bunurile de retur, aş a cum au fost stabilite in contractul de concesiune, se vor 
intoarce in posesia concedentului, gratuit ş i libere de once sarcini; 
Burturile de preluare, bunurile utilizate de concesionar pe perioada 
concesiunii, care nu sunt bunuri de retur,  , dar pentru care concedentul îi poate 
exprima intentia de a le cump ă ra la incetarea concesiunii dae ă  este cazul, 
contra unei sume de bani stabilite pe baz ă  de evaluare intocmit ă  de una din 
pă rţ i ş i insuş ită  de cealalt ă  parte sau pe baz ă  de raport de evaluare intocmit de 
un evaluator independent. 

- Bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesion ă rii de concesionar ce 
sunt  i ră man proprietatea acestuia la ineetarea contractului de concesiune, 
dacă  nu sunt fructe industriale sau nu fac obiectul sau inten ţ ia concedentului de 
a le achizi ţ iona ca bunuri de preluare 

2.2. Obliga ţ iile privind protec ţ ia mediului, stabilite conform legisla ţ iei in vigoare; 
Concesionarul poart ă  intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale 

in domeniul protec ţ iei mediului. 
2.3. Obligativitatea asigur ă rii expkat ă rii in regim de continuitate ş i permanenţă ; 

Concesionarul este obligat s ă  asigure exploatarea in regim de continuitate ş i 
permanentă  a bunurilor proprietate public ă  i privat ă  aferente concesionate pe durata 
contractului de concesiune. 
2.4. Interdic ţ ia subconcesion ă rii bunului concesionat; 

Este interzis ă  subconcesionarea in totalitate sau in parte a bunurilor proprietate 
publică  ş i privată  concesionate. Dup ă  finalizarea procedurii de licitaţ ie ş i incheierea 
contractului de concesiune, eoncesionarul are obliga ţ ia de a exploata in mod direct, pe riscul 
ş i ră spunderea sa bunurile proprjetate public ă  ş i privată  cc fac objectul concesiunii. 

2.5.Condiţ iile in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe durata 
concesiunii; 

Concesionarul are dreptul de a inchirja bunurile proprietate privat ă  concesionate, cu 
respectarea prevederilor legate. 

2.6. Durata concesiunii; 
Durata concesion ă rii propus ă  pentru objectival „ Pare Solar Fotovoltaic Ialomi ţ a I" ş i a 

terenului in suprafa ţă  de 5,7026 ha(cu destinatia lerenului de construirea de parc/parcuri 
fotovoltaice) este de 30 an!. 

Contractul de coneesiune de bunuri proprietate privat ă  i public ă  poate fi prelungit prin 
acordul de voin ţă  al p ă rţ ilor, incheiat in forma scris ă , Cu conditia Ca durata insumat ă  să  nu 
depăş easc ă  49 de ani, in urma adopt ă rii unei Hotă ră ri de Consiliu Judetean, in urma unej 
solicit ă ri a concesionarului cu minim 6 luni inainte de expirarea contractului de concesiune. 

Cesiunea contractului de concesiune sau sub concesionarea lui sunt interzise. 

2.7. Redeven ţ a minima; 
2.7.1. Redeven ţ a 
Nivelul minim al redevenţ ei de la care pome ş te licitaţ ia este de: 
- 5.000,00 lei/lun ă , pentru exploatarea investi ţ iei „ Pare Solar Fotovoltaic Ialomi ţ a I ", 
- 1.800 lei/ha/an pentru terenul in suprafa ţă  de 5,7026 ha. 
- urmă rindu-se ob ţ inerea unor venituri suplimentare la bugetul jude ţ ului, dar ş i la bugetul 
local. 
2.7.2. Pretul redeven ţ ei licitat, va fi  eel putin egal Cu: 



- 5.000,00 lei/lun ă , pentru exploatarea investi ţ iei „ Parc Solar Fotovoltaic Ialomita I ", 
- 1.800 lel/halan pentru terenul in suprafa ţă  de 5,7026 ha. 

Valoare redevenţ ei din prezentul caiet de sarcini, se indexeaz ă  anual, la 1 lanuarie, cu 
indicele de inflatiei comunicat de Institutul National de Statistic ă  pentru anul precedent. 
2.7.3. Pretul redeventei licitat, se va pl ă ti dup ă  cum urmeaz ă : 

a) pentru contractele incheiate pan ă  la 31 iulie, redeveri ţ a se pl ă te ş te in două  tranş e, 
respectiv: 50% din cuantumul redeven ţ ei in termen de 30 de zile de la data semiarii 
contractului iar diferenta de 50% pană  la data de 31 octombrie. 

b) pentru urm ă torii ani ai concesiunii, redeye* se pl ă teş te in clou ă  tran ş e, respectiv: 
50% din cuantumul redeventa Nfl ă  la data de 31 iulie iar diferenta de 50% pană  la 
data de 31 octombrie. 

c) pentru perioada cuprins ă  intre 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii ş i data 
incet ă rii contractului redeventa, se pl ă te ş te pan ă  la data de 31 ianuarie a anului 
respectiv. 

d) plata redeventei se face de care concesionar in contul IBAN RO 
R089TREZ39121A300530XXXX - Trezoreria Municipiului Slobozia, la 
termenele ş i in conditiile prev ă zute, pe baza facturii emise de concedent 

e) neplata redeven ţ ei in termen de 30 zile de la implinirea termenului prev ă zut in 
contract atrage dup ă  sine transmiterea de ate concedent a unei somatii de plat ă , 
că tre concesionar. 

f) Dacă  in tennen de 15 zile de la transmiterea soma ţ iei de plată , concesionarul nu a 
efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, f ă ră  intervenţ ia 
instan ţ elor judec ă tore ş ti, prezenta clauz ă  echivaland unui pact comisoriu de gradul 
IV, conform art.1553 din Codul Civil ş i se procedeaz ă  la revenirea terenurilor la 
dispozitia concedentului fă ră  nicio obligatie a acestuia fat ă  de concesionar. 

2.8. Natura si cuantumul garan ţ iilor solicitate de concedent; 
2.8.1. in vederea particip ă rii la licitatie, ofertantii sunt obligati s ă  depu.nă  la 

organizator garantia de participare in Quantum de 5 % din suma datorat ă  concedentului, cu 
titlu de redeye* minima (de la care se porne ş te licitaţ ia pentru primul an al concesiuni, 
calculat ă  in functie de suprafata pe care ofertantul inten ţ ioneaz ă  s ă  o concesioneze). 

2.8.2. Valoarea garantiei de participare este urm ă toarea : 

Obiectiv Suprafaţă  
(ha) 

Val.Min 
Redeven ţă  

Lei 

Val total ă lan 
Lei 

Val.Garan ţ ie 
Particip  are 

5% lei 
Teren 5,7026 1.800,00 10.264,68 513,23 
Parc - 5.000,00 60.000,00 3.000,00 

TOTAL 5,7026 - 70.264,68 3.513,23 

2.8.3. Garan ţ ia 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 ă ri, care devine anex ă  la contract. 
b) Garanţ ia poate fi constituit ă  ş i prin depunere  în numerar a valorii aceasteia la casieria 

Coiisiliului Juderean lalomita pentru valori 1)&1;4 la 5.000 lei 
c) Garanţ ia de participare poate fi constituit ă  prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau 
de o societate de asigur ă ri in condiţ iile legii. 

d) Garantia trebuie s ă  fie constituit ă  în suma ş i pentru perioada de valabilitate a ofertei 
prev ă zute in documentatia de atribuire. 



2.8.4. Ofertantilor neca ş tigă tori  Ii se restituie garan ţ ia in tennen de 7 zile de la 
desemnarea ofertantului Castigator in urma unei cereri de restituire, cu exceptia ofertantutui 
deelarat castigator cu care se va incheia contractul de concesiune 

2.8,5. Garantia de participare la licitatie se pierde in uini ă toarele cazuri: 
a) dacă  ofertantul i ş i retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia; 
b) in cazul ofertantului ca ş tigă tor, dad, acesta nu semneaz ă  contractul in termen 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 parcursul derul ă rii 
contractului, o sumă  reprezentand o cot ă  de 10% din suma datorat ă  concedentului cu titlu de 
redevent ă, pentru primul an de concesionare pentru prelevarea penalit ă tilor de intarziere ş i 
sumelor datorate concedentului de c ă tre concesionar, in baza contractului de concesiune 
(2) Garantia se returneaz ă  la cererea scris ă  a concesionarului, in termen de 7 zile de la 
incetarea contractului de concesiune, dac ă  aceasta nu a fast utilizata de dire concedent, 
pentru prelevarea penalit ă tilor de intarziere ş i sumelor datorate concedentului de Ogre 
concesionar, in baza contractubai de concesiune. 

2.8.7. Garantia se constitute : 
a) Garantia se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o 

societate bancar ă , sau o societate de asigur ă ri ş i devine anex ă  la contract. 
b) Garantia de participare poate fi constituit ă  prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau 
de o societate de asigur ă ri in eonditiile legil. 

c) Garanţ ia de participare trebuie s ă  fie constituit ă  in suma ş i pentni perioada de 
valabilitate prev ă zute in contractul de concesiune. 

d) Garantia trebuie sa fie trevocabila. 
e) Instrumentul de gatantare trebuie s ă  prevad ă  c ă  plata garantiei se va executa 

neconditionat, respectiv la prima cerere a concedentului, pe baza declaratiei acestuia 
Cu  privire la culpa persoanei garantate 

f) Concesionarul are obligatia de a reinnoi garan ţ ia dac ă  această  nu acoperă  initial 
intreaga perioad ă  a contractului de coneesiune 

g) Garantia se poate depune ş i la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plat ă , in contul 
concedentului nr. IBAN-RO 67 TREZ 391 500 6xxx 000121 deschis la Trezoreria 
Municipiului Slobozia sau la casieria Consiliului Judetean Ialomita. 

2.9. Condittile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concestunii, cum sunt: 
protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditti de siguranti in 
exploatare, conditii privind folosirea ş i conservarea patrimonjulut sau cele privind 
protejarea ş i punerea in valoare a patrimontului cultural national, dupa caz, protectia 
mediului, protectia muncii, conditii impuse de acordurile ş i conventitle internationale 
care Romania este parte. 

Pe durata contractului de concesiune, Concesionarul va avea obligatia protej ă rii 
domeniului public ş i privat al Consiliului Judetean Ialomita ş i punerea in valoare a acestuia, 
precum i protectia ş i conservarea mediului natural ş i construit in conformitate cu 
reglement ă rile legate in vigoare. 

Concesionarul este obligat ea pe durata exploat ării bunurilor cc fac obiectul 
coneesiunii s ă  respecte condi ţ iile privind protectia munch. 

Concesionarul se oblig ă  s ă  folosească  bunul coneesionat cu prudenta ş i diligenta unui 
bun proprietar, conform obiectivelor concedentalui, far ă  a diminua in once mod potentialul ş i 
valoarea socio-economica. burturilor oferite in concesiune. 



Predarea-primirea suprafetei de teren mentionate mai sus se face pe baz ă  de proces 
verbal incheiat la momentul in care intervine modificarea suprafetei. 

Concedentul are dreptul s ă  modifice in mod unilateral partea reglementar ă  a 
contractului de concesiune, din motive excep ţ ionale legate de interesul national sau local, 
notificand acest fapt concesionarul 

3.CONDITHLE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE 
S4 LE 1NDEPLINEASC Ă  OFERTELE; 

3.1 Oferta va fi transmis ă  (depus ă ) pană  la data ş i ora din anuntul de licitatie, riscurile legate 
de transmiterea ofertei, inelusiv forta major ă , cad in sarcina persoanei interesate. 
3.2 Ofertantul trebuie s ă  ia toate m ă surile astfel inat oferta s ă  fie primit ă  ş i inregistrat ă  de 
că tre concedent pftn ă  la data ş i ora limit ă  pentru depunere, adic ă  pdn ă  la data ş i ora stabilite in 
anuntul de participare pentru desf ăş urarea licitatiei de concesiune. 
3.3 Oferta depus ă  la o altă  adresa a concedentului deck cea stabilit ă  in anunţ ul concesiunii 
sau dup ă  expirarea datei limit ă  pentru depunere se returneaz ă  nedeschis ă . Conţ inutul ofertelor 
este confidential pan ă  la data stabilit ă  pentru deschiderea acestora, concedentul urmand a lua 
euno ş tint ă  de continutul respectivelor oferte numai du.p ă  aceast ă  dat ă . 
3.4 Ofertele vor fi redactate obligatoriu in limba romdn ă . Once document din cadrul ofertei 
emis in altă  limb ă  cleat limba romand, va fi depus impreun ă  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. Ialomita in cloud plicuri sigilate, unul exterior ş i unul interior, 
care se inregistreaz ă  de concedent, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se 
data ş i ora. 
3.6 Oferta va fi depus ă  in 1 exemplar original in două  plicuri inchise ş i sigilate, unul 
exterior care va con ţ ine docurnentele prev ă zute in instructiunile privind modul de elaborare ş i 
prezentare a ofertelor ş i unul interior care va contine oferta propriu-zis ă  semnat ă  de ofertant. 
Fiecare exemplar al ofertei trebuie s ă  fie semnat de eă tre ofertant. 
3.7 Oferta este valabil ă  90 de zile de la data limită  de depunere a ofertelor stabilită  prin 
anuntul de licitaţ ie ş i este confidential ă  pană  la deschiderea de c ă tre comisia de evaluare. 
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al con ţ inutului, pe toat ă  perioada de 
valabilitate stabilit ă  de concedent. 
3.8 Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elabor ă rii ş i prezent ă rii ofertei sale; Oferta 
reprezintă  angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licita ţ iei, este 
secret ă  ş i se depune in vederea particip ă rii la licita ţ ie; 
3.9 Dovada constituirii garanţ iei de participare la licitaţ ie va fi atasată  plicului exterior. 
Neconstituirea garantiei de participare pdn ă  la data ş i era limit ă  de depunere a ofertelor, atrage 
dup ă  sine descalificarea ofertantului. Garantia de participare se restituie, la cererea scris ă  a 
ofertanfilor, in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului a ş tig ă tor, in baza unei 
solicit ă ri sense depuse la sediul Consiliului Jude ţ ean Ialomita. 
Constituirea garanfiei de bună  executie dup ă  semnarea contractului de concesiune de care 
ofertantul declarant ca ş tigă tor in termen de maxim 30 de zile de la data semn ă rii acestuia, 
atrage dup ă  sine restituirea garan ţ iei de participare pentru ofertantul declarant ca ş tigă tor. 
3.10 Fiecare participant poate depune dear o singur ă  ofert ă  comuna, atat pentru teren cat ş i 
pentru obiectivul Parc Solar Fotovoltaic Ialomita I. Nu se accept ă  oferte separate doar 
pentru teren sau doar pentru pare. 
3.11 Revocarea ofertei de Cate ofertant n perioada de valabilitate a acesteia, potrivit 
anuntului, atrage dup ă  sine pierderea garantiei de participare. 
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3.12 Revocarea de că tre ofertantul a ş tigă tor a ofertei dup ă  adjudecare, atrage dup ă  sine 
anularea licitatiei ş i pierderea garantiei de participare ş i, dacă  este cazul, plata de daune 
interese in cuantum de 10% de că tre partea in culpă . Daune interese reprezint ă  paguba 
efectivă  ş i căş tigul nerealizat calculat la nivelul redeventei ofertate de caş tigă tor in cadrul 
procedurii de licitatie palm in momentul semn ă rii unui nou contract, dar nu mai tirziu de 12 
luni. 

4. CLAUZE REFERITOARE LA iNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
DE BUNURI PROPRIETATE PRIVAT Ă . 

Contractului de coneesiune a bunurilor proprietate privat ă  ineeteaz ă  in 
urmă toarele situatii: 
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de coneesiune , in mă sura in care pă rtile nu 
convin, in sons,  prelungirea acestuia in conditiile prevă zute de loge; 
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral ă  de că tre 
concedent, cu plata unei desp ă gubiri juste ş i prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord 
fund  competent ă  instanta de judecat ă ; 
c) in cazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de că tre concesionar, prin reziliere de că tre 
concedent, cu plata unei desp ă gubiri in sarcina concesionarului; 
d) in eazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de că tre concedent, prin reziliere de că tre 
concesionar, Cu  plata unei desp ă gubiri  in  sarcina concedentului; 
e) la disparitia, dintr-o cauz ă  de fort ă  majoră , a bunului concesionat sau in cazul 
irnposibilit ăţ ii  objective a concesionarului de a-1 exploata, prin renuntare, fă ră  plata unei 
desp ă gabiri; 

alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fă ră  a aduce atingere cauzelor ş i 
conditiilor reglementate de lege. 
În  situaţ ia prevă zut ă  la lit. b), concedentul va notifica de indat ă  intenfia de a denunta unilateral 
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  ş i va face mentiune cu privire la 
motivele  cc au detenninat aceast ă  mă sură . 

In cazul nerespect ă rii din culp ă  a obligatiilor asumate de care una dintre p ă rti prin 
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  sau a incapacit ă tii indeplinirii acestora, 
cealalt ă  parte este indrept ă tită  să  solicite tribunalului in a că rai raz ă  teritorial ă  se allă  sediul 
concedentului s ă  se pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei desp ă gubiri, 
dacă  p ă rtile nu stabilesc 

In cazul disparitiei, dintr-o cauz ă  de forth majoră , a bunului concesionat sau in cazul 
imposibił ităţ ii obiective a concesionarului de a-1 exploata, acesta va notifica de indată  
concedentului disparitia bunului  on  imposibilitatea obiectiv ă  de exploatare a acestuia, 
declarând renuntarea la concesiune. Concedentul nu va putea  ii  obligat la plata vreunei 
despă gabiri pentra prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a acestor 

Radierea din cartea funciar ă  a dreptului de coneesiune in situatia prev ă zut ă  la lit. b) se 
efectueaz ă  in baza actului de denuntare unilateral ă  sau in baza hotă rArii judecă tore ş ti 
definitive, in situatia prev ă zut ă  la lit. c)  i d), in baza declaratiei unilaterale de reziliere a 
coneedentului sau concesionarului, jar în  situatia prev ă zut ă  la lit. e), in baza declaratiei 
unilaterale de renuntare la concesiune a concesionarului. 



Cap. 4. INSTRUCTIUNI PRIVIND MOD UL DE ELABORARE 
ŞI  PREZENTARE A OFERTELOR; 

a) Ofertele vor fi redactate in limba rom ă nă . 
b) Persoanele fizice san juridice in calitate de concesionar care au litigii cu autoritatea 

public ă , 	sau care au debite neonorate, generate de neexecutarea unor obliga ţ ii 
contractuale care Consiliul Tudeţ ean Ialomita, nu au dreptul de a participa la ş edintele 
de licitatie . 

c) in cazul in care mai multi ofertanti padicip ă  in comun la pro  cedura de concesiune, 
indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic ă  ş i profesional ă , precurn ş i cea 
privind situatia economic ă  ş i financiară , se demonstreaz ă  prin luarea in considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului,  jar  concedentul solicit ă  ca ace ş tia s ă  ră spundă  
in mod solidar pentru executarea contractului de concesiune 

d) Ofertantul va prezenta un exemplar al ofertei ş i al documentelor care o insotesc in 
original , introduse in plicuri marcate care va fi inregistrat, in ordinea primirii , 
precizdridu-se data ş i ora. 

e) Pe acest plic se va marca - Oferta pentru licitaţ ie 	"Concesionare 	 
proprietatea privatii a judeţ ului Ialomiţa - Inscrip ţ ia  " A NU SE DESCHIDE 
iNAINTE DE DATA 	ORA....." 

f) Denumirea ş i adresa autorit ă tii concedente. 
g) Denumirea ş i adresa concesionarului. 
h) Alte inserisuri atrag descalificarea ofertantilor 
i) in acest plic sunt introduse cele dou ă  plicuri cu documentele de calificare ş i oferta de 

pre ţ . 
j) Pe plicul exterior va fi ataş ahl dovada achitarii garanţ iei de participare la licitaţ ie 

care este egal ă  cu 5% din suma datorat ă  eoncedentului, cu titlu de redeye* rninirn ă  
(de la care se poime ş te licitaţ ia pentru prirnul an al concesion ă rii), calculat ă  in func ţ ie 
de suprafaţ a pe care ofertantul inten ţ ionează  să  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 Comeilului 
s ă  aib ă  in domeniul de activitate principal sau secundar grupa CAEN — 351 - 
Productia, transportul ş i distribu ţ ia energiei electrice; Cod CAEN-3511 — Produc ţ ia de 
energie electric ă . (valabil la data depunerii ofertei) 

B. CONE DUPA ACTUL CONSTITUTIV si statutul societatii, inclusiv dupa toate 
actele aditionale ; 

C. CERTIFICAT DE INREGISTRARE — CUP emis de Oficiul Registrului 
Comerţului 

D. DECLARATIE DE PARTICIPARE (Formular F.1) 
E. DECLARATIE DE ELIGIBILITATE (Formular F.2) 
F. DECLARAT1E privind neincadrarea in prevederile Articolul 321 referitor la Reguli 

privind conflictul de interese din OUG 57/2019 (Formular F.3) 
G. IMPUTERNICIRE (dacci este eazul)(Formular F.5) 
H. DECLARATIE privind respectarea legisla ţ iei privind conditiile de mediu, social ş i 

Cu  privire la relaţ iile de muncă  pe toat ă  durata de indeplinire a contractului de 
concesiune bunuri proprietate privat ă . (Formuiar F.6) 
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I. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL Ă  — privind dovada achit ă rii obligatiilor de 
plată  exigibile a impozitelor si taxelor locale - certificate constatatoare de la 
organele fiscale competente pentru sediul principal cf Certificat ONRC; 

Notă : in cazul in care ofertantul deţ ine 	sedii secundare/puncte de lucru, 
pentru acestea va transmite o DECLA1?ATIE PE PROPRIE raspundere privind 
indeplinirea obligaţ illor de plata-  a impozitelor, taxelor sau contribuţ illor la bugetul 
general consolidat al statului. 

J. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ  emis de ANAF privind dovada achit ă rii 
obligatiilor de plat ă  exigibile a impozitelor si taxelor cAtre bugetul general 
consolidat al statului; Not& in cazul in care ofertantul define  ş i sedii 
secundare/puncte de lucru, pentru acestea va transmite o DECLARATIE PE 
PROPRIE R1SPUNDERE privind indeplinirea obliga ţ illor de platii exigibile a 
impozitelor ş i taxelor locale. 

K. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL emis de ANAF 

L. ACORD DE ASOCIERE (dacci este cazul) (Formular F.8) 

M. DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILAR Ă  (Forn2ular F.9) 

N. INFORMATII GENERALE ofertant (Formular F.7) 

PLICUL INTERIOR: 
D Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al 

acestuia. 
D FORMULARUL DE OFERTĂ  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 confottn revederilor legale. 

• DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILAR Ă  care s ă  dovedease ă  
indeplinirea faetorului 3 de evaluare. 



Cap. 5. INFORMATII DETALIATE 57 COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE 
ATRIB(TRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI COTIGÂTOARE, 

PRECUM 57 PONDEREA LOR; 

Criterii de Atribuire 
Criteriile de atribuire au fost stabilite conform prevederilor art,318 din OUG.57/2019 

privind Codul Administrativ i sunt urm ă toarele 

Fl. Nivelul redeventei - 40% 	 40 p 

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Nivelul redeven ţ er se acord ă  
astfel: 

a) pentru cea mai mare dintre redeye* se acord ă  punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare respectiv 40 puncte; 

b) pentru alt ă  redevenţă  dec ă t cea prev ă zut ă  la litera a, se acord ă  punctajul pentru 
redeventa "n" astfel: 40 x redeventa „n"/redeventa cea ma! mare 

F2. Capacitatea economico-financiar ă  a ofertantilor - Cea mai mare media a cifrei de 
afaceri din bilan ţ urile contabile aferente anilor 2018; 2019 ;2020 	 30 p 

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare " Capacitatea economico-
financiar ă  a ofertantilor " se acord ă  astfel: 

a) pentru cea mai mare medie a cafrei de afaceri se acord ă  punctajul maxim aloeat 
factorului de evaluare respectiv 30 puncte; 

b) pentru alt ă  tnedie a cifrei de afaceri decă t cea prev ă zut ă  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 : Pentru acest factor ofertantii vor prezenta un tabel centralizator cu valoarea cifrei 
de afcteeri aferentet anilor 2018; 2019;2020 fnsotit de bilanturile contabile aferente cmilor 
2018;2019;2020, semnate conform revederilor legcde 

F3. Conditii specifice impuse de natura bunului concesionat Experienţă  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 
acord ă 	 5 puncte; 

b) pentru 2 proieete implementate se acord ă  10 punete; 
pentru 3 proiecte implementate se acordă  20 punete; 

d) pentru 4 proiecte implementate sau mai multe se acord ă  30 puncte; 
Not:  Pentru acest factor ofertanti vor prezentct declaraţ ie privind experietqa similară  

semnat de ceitre ofertant cu proiectele implementate din care set reiase pentru fiecare proiect 
urmeitoarele date .• 

- Denumirea proiectului 
Beneficiarul investitiei 

- Valoarect investitiei 
- Locatia acesteia 

Puterea instalatet 
- Anul punerii înfunc ţ iune 

TOTAL 	 100 puncte 



Cap. 6.  INSTRUCTIUNI PRIVIND  MOD UL  
DE UTILIZARE A CĂ ILOR DE ATAC; 

Concesionarul  i  concedentul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabil ă  once  neinţ elegere sau dispute care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legă tură  cu 
indeplinirea contractului. 

Dac ă  dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, concedentul ş i 
concesionarul nu reusesc s ă  rezolve in mod amiabil o diverge* contractual ă , soluţ ionarea 
litigiilor ap ă rute in legă tură  cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea  i  incetarea 
contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă , precum ş i a celor privind acordarea 
de desp ă gubiri se realizeaz ă  potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modific ă rile ulterioare. Ac ţ iunea in justiţ ie se introduce la sec ţ ia contencios administrativ in a 
c ă rui jurisdic ţ ie se afl ă  sediul concedentului. 

Instanţ a  competent ă  in soluţ ionarea litigiilor ap ă rate: Tribunalul Ialomi ţ a, Slobozia, b-
dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, judetul Ialomita, Telefon: 0243 236 952, 0243 
236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266, E-mail: tr-ialomita-pgref@justro,  infopubilqustro. 

Cap. 7 INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE 
CONTRA  CTUALE OBLIGATORIL 

Informatii generale 
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  trebuie s ă  conţ ină  partea 
reglementară , care cuprinde clauzele prev ă zute in caietul de sarcini ş i clauzele convenite de 
p ă r ţ ile contractante, in completarea celor din caietul de sarcini, fâr ă  a contraveni obiectivelor 
concesiunii prev ă zute in caietul de sarcini. 
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  va cuprinde drepturile  i  obligaţ iile 
concesionarului ş i ale concedentului. 
(3) Raporturile contractuale dintre concedent  i  concesionar se bazeaz ă  pe principiul 
echilibrului financiar al concesiunii intre drepturile care îi stint acordate concesionarului ş i 
obligaţ iile care ii sunt impuse. 
(4) Contractul de coneesiune de bunuri proprietate privat ă  va cuprinde ş i clauze contractuale 
referitoare la imp ă rţ irea responsabilit ăţ ilor de mediu intre concedent ş i concesionar. 
(5) in contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  trebuie precizate in mod distinct 
categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii, respectiv: 

- Bunurile de retur, asa cum au fost stabilite in contractul de concesiune, se vor 
intoarce in posesia concedentului, gratuit si libere de once  sarcini; 

- Bunurile de preluare, bunurile utilizate de concesionar pe perioada concesiunii, care 
nu sunt bunuri de retur,  , dar pentru care concedentul  îi  poate exprima inten ţ ia de a le 
cump ă ra la incetarea concesiunii dac ă  este cazul, contra unei sume de bani stabilite pe 
baz ă  de evaluare intocmit ă  de una din p ă r ţ i si insusită  de cealalt ă  parte sau pe baz ă  de 
raport de evaluare intocmit de un evaluator independent. 
Bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesion ă rii de concesionar ce sunt 
ră mă n proprietatea acestuia la incetarea contractului de concesiune, dac ă  nu sunt 
fructe industriale sau nu fac obiectul sau inten ţ ia concedentului de a le achiziţ iona ca 
b-unuri de preluare . 

(6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  va fi incheiat in limba romă nă , in 
două  exernplare, cate unul pentru fiecare parte. 
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(7) in cazul in care coneesionarul este de o altă  nationalitate sau cet ă tenie dec ă t cea rom ă nă  ş i 
dad p ă rtile consider ă  necesar, contraetul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  Sc va 
putea incheia in patru exemplare, dou ă  in limba romă nă  i cloud intr-o alt ă  limbă  aleas ă  de 
acestea. 
(8) in situa ţ ia prev ă zută  la aim.  (7) fiecare parte va avea ate un exemplar in limba rom ă nă  
un exemplar in limba stră ină  in care a fost redactat contractul. 
(9) in caz de litigiu, exemplarele in limba =land ale contractului prevaleaz ă . 
Drepturile ş i obligaţ iile concesionarului 

(1) Este obligatia concesionarului : 
a) Schimbarea categoriei de folosinţă  a terenurilor arabile sau folosirea lor temporar ă  sau 

definitivă  in alte scopuri dec ă t pentru ob ţ inerea productiei agricole se face numai in 
eonditiile prevă zute lege. 

b) Ob ţ inerea tuturor avizelor in vederea dezvolt ă rii si exploat ă rii unui pare fotovoltaic 
pentru producerea de energie eleetric ă  in scopul introducerii in sistemul electric 
national, inelusiv incheierea unui contract de coneetare cu o societate de distributie a 
energiei electrice; 

c) Ob ţ inerea autorizatiei de construire a parcului fotovoltaic; 
d) Construirea ş i dezvoltarea parcului fotovoltaic; 
e) Conectarea la sistemul national de energie; 
f) Exploatarea eficient ă  a parcului fotovoltaic; 
g) Investi ţ ii conexe in drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor agabaritice 

pentru transportul si montajul echipamentelor in pareurile fotovoltaice ş i intretinerea 
lor pe durata derul ă rii contractului de concesiune se face pe eheltuiala concesionarului, 
fă ră  nicio obligaţ ie din partea eoncedentului in conditiile legii. 

h) Identificarea si parcelarea terenului care va face obiectul Contractului de coneesiune 
se face pe cheltuiala concesionarului; 
(2) in temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă , coneesionarul 

dobă nde ş te dreptul de a exploata, pe riseul  i  pe ră spunderea sa, bunurile proprietate privat ă  
ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de că tre concedent. 

(3) Concesionaral are dreptul de a folosi ş i de a culege fruetele, respectiv productele 
bunurilor  cc  fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului  i  scopului stabilit de pă rţ i prin 
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă . 

(4) Concesionarul i ş i execută  obligaţ iile potrivit termenilor ş i condi ţ iilor prev ă zute in 
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  ş i in acord cu prevederile legale 
specifice bunului coneesionat. 

(5) Concesionarul  nu  va ft obligat s ă  suporte cre ş terea sarcinilor legate de execuţ ia 
obligatiilor sale, in eazul In care aceast ă  cre ş tere rezult ă  in urma: 
a) unei m ă suri dispuse de o autoritate public ă ; 
b) unui caz de fort ă  majoră  sau unui caz fortuit. 

(6) Coneesionaruil 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 obligaţ ia s ă  asigure exploatarea eficient ă , in regim de continuitate ş i permanen ţă , a 
bunurilor proprietate privat ă  care fac obiectul eoncesiunii. 

(8) Concesionarul are obligatia ca in termen de eel  mult 90 de zile de la data semnă rii 
contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă  s ă  depună , cu titlu de garantie, o 
sumă  fixă  reprezent ănd o cotă -parte din suma obligaţ iei de plat ă  că tre concedent, stabilit ă  de 
acesta  i  datorată  pentru primul an de exploatare. 
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- Din aceast ă  sumă  sunt refinute, dac ă  este cazul, penalit ă tile i alte sume datorate 
concedentului de are concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate 
privat ă . 

(9) Concesionarul poate cons ţ itui drept garan ţ ie ş i titluri de credit, asupra c ă rora se va 
institui garantie real ă  mobiliark cu acordul concedentului. 

(10) Concesionarul este obligat s ă  pl ă teasc ă  redevenţ a la valoarea i in modul stabilit 
in contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă . 

(11) La incetarea contrac ţ utui 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 mice sarein ă , bunul concesionat. 

(12) in conditiile incet ă rii contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă  din 
alte cauze decal prin ajungere la tenuen, fort ă  majoră  sau caz fortuit, concesionarul este 
obligat s ă  asigure continuitatea exploat ă rii bunului proprietate privat ă , in conditiile stipulate 
in contract, pân ă  la preluarea acestora de c ă tre concedent. 

(13) in cazul in care concesionarul sesizeaz ă  existenta unor cauze sau iminen ţ a 
producerii unor evenimente de =turd s ă  conduc ă  la imposibili ţ atea exploat ă rii bunului, va 
notifica de indat ă  acest fapt concedentului, in vederea lu ă nii mă surilor cc se impun pentru 
asigurarea continuit ă tii exploat ă rii bunului. 

Drepturile  i obligaţ iile concedentului 
(1) Concedentul are dreptul s ă  verifice in perioada derul ă rii contractului de concesiune de 
bunuri proprietate privat ă  modul in care sunt respectate clauzele acestuia de are concesionar. 
(2) Verificarea prev ă zută  la aim. (1) se efectueaz ă  numai cu notificarea prealabil ă  a 
concesionarului ş i in conditiile stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate 
privat ă . 
(3) Concedentul este obligat s ă  nu îl tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate 
din contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă . 
(4) Concedentul este obligat s ă  notifice coneesionarului aparitia oric ă ror imprejur ă ri de natur ă  
să  aduc ă  atingere drepturilor acestuia. 
(5) Concedentul nu are dreptul s ă  modifice in mod unilateral contractul de concesiune de 
bunuri proprietate privatk in afar ă  de eazurile prev ă zute de lege. 
(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementar ă  a contractului de concesiune de 
bunuri proprietate privatd, cu notificarea prealabil ă  a concesionarului, din motive exceptionale 
legate de interesul national sau local, dup ă  caz. 
(7) Concesionarul este obligat s ă  continue exploatarea bunului in noile condi ţ ii stabilite de 
concedent, fă ră  a putea solicita incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
privat ă . 
(8) in cazul in care modificarea unilateral ă  a contractului de concesiune de bunuri proprietate 
privat ă  li aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul s ă  primeasc ă  fă ră  inţ arziere o just ă  
despă gabire. 
(9) in eaz de dezacord intre concedent i concesionar cu privire la suma desp ă gubirii, aceasta 
va fi stabilită  de că tre instanta judec ă toreasc ă  competent ă . Dezacordul nu exclude indeplinirea 
obligatiilor contractuale de c ă tre eoncesionar. 



CONTRACT DE CONCESIUNE 
privind coneesionarea 

PARCULUI FOTOVOLTAIC „IALOMITA I" 
si a unui teren [12 suprafard de 5,7026 ha 

I. P ă rtile contractante 
Judetul Ialomita, cu sediul  în municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr.1, cod 920032, 

tel. 0243/230201, fax. 0243/233000, Cod fiscal 4231776, cent RO  
deschis la Trezoreria Municipiudui Slobozia, reprezentat prin domnul PAVEL MARIAN - 
PRESEDINTE al Consiliului Judetean lalomita, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, 

$i 
	 , cu sediul in 	 , str. 	 , 

nr._, jud. 	  cod. 	, C.I.F./C.U.I nr. 	 num ă r de ordine 
la Registrul Comertului 	 , cont RO 	 , deschis 
la 	 , 	telefon/fax 	in 	calitate 	de 
CONCESIONAR, (persoane i juridiecl) pc de alt ă  parte, 
San 
	 , domiciliat in 	 , str. 

nr. , jud. 	  cod. 	, C.N.P. 	 C.I/B .1 seria 
	, nr. 	 , eliberat la data de 	 , de 	 cont 
RO 	 , 	deschis 	la 
telefon/fax 	 , in calitate de CONCESIONAR, pe de alt ă  parte,(persoanei 
fizicet) 

La data de 	 , la sediul concedentului, in temeiul OUG 
57/2019 privind Codul administrativ, a Hot ă rarii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	..... s-a 
incheiat prezentul Contract de Concesiune. 

IL Obiectul contractului de concesiune 
Art. I. (1) Obiectul contractului de concesiune este predarea de e ă tre concedent ş i preluarea 
In scopul exploat ă rii de că tre concesionar a: 

teren din categoria curti construc ţ ii in suprafat ă . de 5,7026 ha proprietatea privat ă  a 
Judeţului Ialomita , situat In extravilanul comunei GIURGENI 
Parc Fotovoltaic „IALOMITA I " proprietatea privat ă  a Judetului Ialomita , situat in 
extravilanul comunei GILJRGENI 

(2) Terenul concesionat va fi folosit de care concesionar dear in seopul — construirii 
de parepareuri fotovoltaice 	conform ofertei depuse la licita ţ ia 	din data de 

(3) Parc Fotovoltaic „IALOMITA I " va fi exploatat de c ă tre coneesionar pentru 
producerea de energie electric ă  

(4) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urin ă toarele 
categorii de bunuri: 

a) Bunurile de retur: constand din teren — 5,7026 ha - se vor intoarce in posesia 
concedentului, gratuit si libere de once sarcini; 

b) Pare Fotovoltaic „IALOMITA I " conform procesului verbal de predare 
c) Bunurile de preluare, bunurile utilizate de concesionar pe perioada concesiunii, care 

nu sunt bunuri de retur,  , dar pentru care concedentul îi poate exprima intentia de a le 
cump ă ra la incetarea concesiunii dac ă  este cazul, contra unei sume de bani stab jute pe 
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baz ă  de evaluare intocmit ă  de una din p ă rţ i ş i insuş ită  de cealalt ă  parte sau pe baz ă  de 
raport de evaluare intocmit de un evaluator independent. 

d) Bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesion ă rii de concesionar ce sunt ş i 
ră măn proprietatea acestuia la incetarea contractului de concesiune, dac ă  nu sunt 
fi-ucte industriale sau nu fac obiectul sau inten ţ ia concedentului de a le achizi ţ iona ca 
bunuri de preluare . 

(4) La incetarea 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 bu.nurile ce au fast utilizate de 
concesionar in derularea eontractului vor fi repartizate clup ă  cum urmeaz ă : 

bunurile de retur, a ş a cum au fast stabilite in caietul de sarcini, se vor intoarce in 
posesia concedentului, gratuit ş i libere de once sarcini; 

b) bunurile de preluare, aş a cum au fast stabilite in caietul de sarcini pot fi dobandite de 
concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe baz ă  de evaluare 
intoemit ă  de una din p ă rţ i ş i insuş ită  de cealalt ă  parte sau pe baz ă  de raport de evaluare 
into emit de un evaluator independent; 

c) bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesion ă rii de concesionar ce sunt ş i 
ră mă n proprietatea acestuia la incetarea contractului de concesiune, dac ă  nu sunt 
fructe industriale sau nu fac obiectul sau inten ţ ia concedentului de a le achizitiona ca 
bunuri de preluare . 

(6) in cazul in care contractul de concesiune se reziliaz ă  inainte de termen, iar Judetul 
Ialomita nu î ş i exprim ă  voin ţ a de a prelua bunurile de preluare existente in condi ţ iile art.1 
alin.(5), litb) din contract, concesionarul are dreptul de a instr ă ina bunurile de preluare . 
Achizitorul bunurilor de preluare va prelua contractul de concesiune p ă nă  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 ce face obiectul concesiunii se va efectua în termen de 10 
zile de la incheierea contractului, ş i va fî consemnat ă  intr-un proces-verbal incheiat intre p ă rţ i 
care devine anex ă, la contract. 

(3) Contractul de concesiune incheiat in scris ş i inregistrat la prim ă ria pe raza 
că rora se afl ă  terenul constituie titlu executoriu pentru plata redeventei la 
termenele ş i in modalit ăţ ile stabilite in contract. 

(4) Nivelul redeven ţ ei nu poate fi modificat de concesionar ca unnare a unor 
pierderi datorate unor factori naturali (calamit ă ti, inundatii, secet ă  etc.). 

(5) P ă rţ ile sunt obligate s ă  notifice prim ă riei pe raza c ă reia Sc afl ă  terenul 
concesionat ş i la care a fost inregistrat contractul de concesiune mice 
modificare a nivelului redeventei. 

(6) Concesionarul are interdiotia de a subconcesiona sau cesiona, total sau 
partial con tractul de concesiune. 

III. Termenul 
Art. 3. (1) Durata concesiunii este de 30 an!, incepand de la data de 	/ 	1202_ 

Oa la 	/ 	/205.... 
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  poate fi prelungit prin acordul 

de voinţă  al pă rtilor, incheiat in form ă  scris ă , Cu condi ţ ia ca durata insumat ă  s ă  nu dep ăş easc ă  
49 de ani, Tn urma adoptă rii unei Hot ă rari de Consiliu Judetean, in urma unei solicit ă ri a 
eoncesionarului cu minim 6 luni inainte de expirarea contractului de concesiune. 

(3)Cesiunea contractului de concesiune sau subconeesionarea lui sunt interzise. 
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IV. Redeven ţ a 
Art. 4. (1) Nivelul redeven ţ ei este de 	. lei/ha/an aş a cum a fast specificat in 

oferta de pre ţ  pentru suprafa ţ a de 5 5 7026. ha coneesionată  , iar pentru Pare Fotovoltaic 
„IALOMITA I"  este de  lei/lun ă  , valoarea total ă  a redeven ţ ei este de lei/an ş i se 
va pl ă ti dup ă  cum urmeaz ă : 

g) pentru contractele incheiate pan ă  la 31 Wile, redeven ţ a se plă te ş te in cloud tran ş e, 
respectiv: 50% din cuantumul redeven ţ ei in termen de 30 de zile de la data semn ă rii 
contractului jar diferen ţ a de 50% Oa la data de 31 octombrie. 

h) pentru urm ă torii ani ai concesiunii, redeven ţ a se pl ă te ş te in doug tran ş e, respectiv: 
50% din cuantumul redeven ţ a pană  la data de 31 Wile iar diferenţ a de 50% pang la 
data de 31 octombrie. 

i) pentru perioada cuprins ă  intre 01 lanuarie a ultimului an al concesiunii ş i data 
incet ă rii contractului redeven ţ a, se pl ă te ş te pană  la data de 31 ianuarie a anului 
respectiv. 
(2) Redeven ţ a se indexeaz ă  anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inflaţ ie comunicat de 

Institutu1 National de Statistic ă  pentru anul precedent. 

V. Plata redeven ţ ei 
Art. 5. (1) Plata redeven ţ ei se face de c ă tre concesionar in contul nr.  [BAN 

R089TREZ39121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, la 
termenele ş i în condi ţ iile prevă zate la art.4 din prezentul contract, pe baza facturii emise de 
concedent. 

(2) Neplata redeven ţ ei in termen de 30 de zile de la implinirea termenului prev ă zut la 
art. 4 din contract, atrage dup ă  sine transmiterea de c ă tre concedent a unei soma ţ ii de plată , 
că tre concesionar.  

(3) Dacă  in termen de 15 zile de la transmiterea soma ţ iej de plată , concesionarul nu a 
efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, f ă ră  interven ţ ia 
instanţ elor judec ă tore ş ti, prezenta clauz ă  echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, 
conform art.1553 din Codul Civil ş i se procedeaz ă , la revenirea terenurilor la dispozi ţ ia 
concedentuluifă ră  nicio obligaţ ie a acestaia faţă  de concesionar. 

(4) Concesionarul r ă mâne obligat s ă  plă tească  redeven ţ a datorat ă  pan ă  la retragerea 
terenului concesjonat, stabilit ă  prin procesul verbal de predare-primire ş i a penaliz ă rilor de 
intarziere, calculate potrivit art.11 alin.2 din prezentul contract datorate pAnd 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 licitaţ iei de concesionare 
- Procesul verbal de predare — primire a bunurilor concesionate 

Titlul de garanţ ie constituit printr-un instrument de garantare emis in condi ţ iile 
legji de o societate bancar ă , sau o socjetate de asigur ă ri. 

VII. Drepturile i obliga ţ iile p ă r ţ ilor 

Art. 7.1. - Drepturile si obliga ţ iile concedentului 
a) S ă  predea terenul i objectival Parc Fotovoitaic „IALOMITA I"  concesionarului la 

termen ş i in condiţ ii1e stabilite de prezentul contract; 
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b) S ă  îl  garanteze pe concesionar de evictiune total ă  sau parţ ială , precum ş i de viciile 
ascunse ale lucrului pe care concesioneaz ă ; 

c) S ă  nu ia niciun fel de mă suri in legă tură  cu exploatarea terenului ş i a Pare 
Fotovoltaic „ IALOMITA I " concesionat, de natur ă  sal tulbure pe concesionar; 

d) S ă  controleze oric ă nd modul in care concesionarul exploateaz ă  bunurile concesionate. 
Pe timpul controlului, proprietarul va fi insotit de concesionar sau de ttn imputernicit 
al acestuia; 

e) Verifiearea Sc va efectua numai en notificarea prealabil ă  a concesionarului ş i in 
prezenta reprezentantului acestuia, cu excep ţ ia cazurilor c ă nd concesionarul i ş i dă  
acordul, in scris, Cu  privire la verificarea  în  absenta sa sau c ă nd aceasta are rolul de a 
constata situa ţ ii de fapt reclamate, in scris, de concesionar. 

f) in caz de tulbură ri ale tertilor in exploatarea normal ă  a bunurilor , s ă  actioneze 
impreună  cu concesionarul, potrivit legii, pentni incetarea actelor de tulburare; 

g) S ă  primeasc ă , la incetarea contractului, bunurile care au fă cut 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 
judeţ ean, notific ă nd acest fapt concesionarul . 

i) Concedentul nu are dreptul s ă  modifice in mod unilateral contractul de concesiune, 
in afară  de cazurile prev ă zute expres de lege ş i de prezentul contract. 

j) Concedentul este obligat s ă  notifice concesionarul la aparitia oric ă ror 
imprejur ă ri de natur ă  s ă  aduc ă  atingere drepturilor sale. 

Art. 7.2. Drepturile si obliga ţ ille coneesionarului : 
(1) Este obligafia concesionarului 

a) Obtinerea tuturor avizelor in vederea dezvoltă rii ş i exploată rii unui  pare  fotovoltaic 
pentru producerea de energie electric ă  in scopul introducerii in sistemul electric 
national, inclusiv incheierea unui contract de conectare cu  0  societate de distributie a 
energiei electrice; 

b) Ob ţ inerea autorizatiei de construire a parcului fotovoltaic; 
c) Construirea ş i dezvoltarea parcului fotovoltaic; 
d) Conectarea la sistemul national de energie; 
e) Exploatarea eficient ă  a parcului fotovoltaic; 
f) Investitii conexe in drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor agabaritice 

pentru transportul si montajul echipamentelor in parcurile fotovoltaice ş i intretinerea 
lor pe durata derul ă rii contractului de concesiune se face pe cheltuiala concesionarului, 
fad nicio obligaţ ie din partea concedentului in conditiile legii. 

(2) in temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă , concesionarul 
dob ă nde ş te dreptul de a exploata, pe riscul ş i pe ră spunderea sa, bunurile proprietate privat ă  
ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de că tre concedent. 

(3) Concesionarul are dreptul de a folosi ş i de a culege fructele, respectiv productele 
bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului  i  scopului stabilit de p ă rti prin 
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă . 

(4) Concesionarul  îi  execută  obligaţ iile potrivit termenilor ş i condi ţ hlor prev ă zute in 
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  ş i in acord cu prevederile legale 
specifice bunului concesionat. 

(5) Concesionarul nu va fi obligat s ă  suporte cre ş terea sarcinilor legate de executia 
obligatiilor sale, in cazul in care aceast ă  cre ş tere rezult ă  in urma: 

a) unei mă suri dispuse de o autoritate public ă ; 
b) unui caz de fonă  majoră  sari  unui caz fortuit. 
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(6) Concesionarul este obligat să  respecte condi ţ iile impuse de natura bunurilor 
proprietate privat ă . 

(7) in ten-iebal contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă , concesionarul 
are obligaţ ia s ă  asigare exploatarea eficient ă , in regim de continuitate ş i permanen ţă , a 
bunurilor proprietate privat ă  care fac obiechil concesiunii. 

(8) Concesionarul are obligaţ ia ca in termen de 30 de zile de la data semnă rii 
contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă  s ă  depună , cu titlu de garanţ ie, o 
sumă  fixă  reprezentand o cot ă -parte din suma obliga ţ iei de plată  c ă tre concedent, stabilit ă  de 
aeesta ş i datorat ă  pentru primul an de exploatare. 
- Din aceast ă  sumă  sunt re ţ inute, dae ă  este cazul, penalit ăţ ile ş i alte sume datorate 
concedentului de că tre concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate 
privat ă . 

(9) Concesionarul este obligat s ă  pl ă teasc ă  redevenţ a la valoarea  i in modul stabilit in 
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă . 

(10) La ineetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă , 
concesionarul este obligat să  restituie, pe baz ă  de proces-verbal, in deplină  proprietate, liber 
de mice sarcină , bunul concesionat. 

(11) in condiţ iile incetă rii contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă  din 
alte cauze deck prin ajungere la termen, fella majoră  sau caz fortuit, coneesionarnl este 
obligat s ă  asigure continuitatea exploat ă rii bunului proprietate privat ă , in condi ţ iile stipulate 
in contract, pdnă  la preluarea acestora de că tre concedent. 

(12) in cazul in care concesionarul sesizeaz ă  existenţ a unor eauze sau iminen ţ a 
producerii unor evenimente de natur ă  să  conduc ă  la imposibilitatea exploat ă rii bunului, va 
notifica de indat ă  acest fapt concedentulai, in vederea lu ă rii mă surilor ce se impun pentru 
asigurarea continuitkii exploat ă rii bunului. 

(13) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe cheltuiala sa, 
bunurile  cc  fac obiectul contractului de concesiune. 

(14) S ă  primeasc ă  bunurile concesionate la termen si in condiţ iile stabilite de prezentul 
contract; 

(15) S ă  folosească  bunurile pe care 1-a concesionat in scopul pentru care a fost 
concesionat, dup ă  cum s-a prezentat in oferta depus ă  la licitaţ ia in condiţ iile stabilite prin 
contract; 

(16) S ă  nu degradeze terenul concesionat; 
(1'7) S ă  plă teasc ă  redeven ţ a la termenul si in condi ţ iile prevă zute la cap. IV; 
(18) S ă  suporte taxele de incheiere, inregistrare si publicitate a contractului de 

concesiune 
(19) S ă  comunice concedentului ş i s ă  solicite acestuia s ă  intervin ă  in cazurile in care 

este tulburat de terţ i in exploatarea terenului concesionat ; 
(20) La incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul concesionat in starea 

in care 1-a primit de la concedent; 
(21) S ă  plă tease ă  impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului 

concesionat; 
(22) S ă  depun ă  in termen de 5 zile lucrkoare la primă ria in a că rei raz ă  teritorial ă  se 

afl ă  bunurile concesionate, un exemplar a prezentului contract de concesiune, pentru a fi 
inregistrat in registrul special ţ inut de secretarul eonsiliului local ş i s ă  eomunice coneedentului 
o copie im.egistrat ă  a contractului de concesi ţine. 

(23) Concesionarul este obligat s ă  asigure exploatarea eficient ă , in regim de 
continuitate si de pennanenţă , a bunurilor care fac obieetul concesiunii, potrivit obiectivelor 
stabilite de că tre concedent ş i ofertei . 

(24) Concesionarul este obligat s ă  respecte condi ţ iile impuse de protec ţ ia mediului. 
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(25) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen sau din alte cauze 
prevă zute 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 ş i 
libere de mice sarcini. 

(26) in cazul in care concesionartil sesizeaz ă  existenţ a sau posibilitatea existen ţ ei unei 
cauze de natur ă  s ă  conduc ă  la imposibilitatea de exploatare a terenului, va notifica deindat ă  
dar nu mai thrziu de 15 zile de la data constat ă rii acest fapt conedentului , in vederea lu ă rii 
mă surilor ce se impun pentru asigurarea continuit ăţ ii exploat ă rii terenului. 

(27) Concesionanil este obligat s ă  nu deterioreze sau distrug ă  eonstructiile sau 
amenaj ă rile aflate pe terenul concesionat, respectiv: drumuri, canale de aduc ţ iune, canale de 
desecare, precum ş i să  execute, on de cate on este necesar, repara ţii la aceste bunuri, pe 
cheltuiala proprie, in vederea bunei func ţ ionă ri a acestora. 

(28) S ă  indeplineasc ă  cu bună  credint ă , toate obliga ţ iile contractuale  cc îi revin, 
inclusive cele rezultate din caietul de sarcini 

VIII. Garan ţ ii 
Art.8.1.(1) In termen de 30 de Ale de la data incheierii contractului de concesiune 

concesionarul va depune Cu titlu de garantie, suma de lei, reprezent ă nd o cota 
procentual ă  de 10% din suma datorată  concedentului cu titlu de redeven ţă  aferent ă  unui an 
calendaristic de concesiune, pentru prelevarea major ă rilor de intă rziere si sumelor datorate 
concedentului de c ă tre eancesionar, in baza contractului de concesiune. 

(2) Neplata garan ţ iei termen de 5 de zile lucr ă toare de la implinirea termenului 
prevă zut la alin.(1), atrage dup ă  sine transmiterea de c ă tre concedent a unei soma ţ ii de plată , 
că tre eoncesionar.  

(3) Dacă  in tennen de 5 zile lucr ă toare de la transmiterea soma ţ iei de Oath', 
concesionarul nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, f ă ră  
interventia instan ţ elor judec ă tore ş ti, prezenta clauz ă  echival ă nd unui pact comisoriu de gradul 
IV, conform art.1553 din Codul Civil ş i se procedeaz ă  la revenirea terenurilor la dispozi ţ ia 
concedentuluifă ră  nicia obligatie a acestuia fa ţă  de concesionar. 

Art.8.2. Garan ţ ia se returneaz ă  la cererea scris ă  a concesionarului, in termen de 7 Ale 
de la incetarea contractului de concesiune, dac ă  aceasta nu a fost utilizat ă  de c ă tre concedent, 
pentru prelevarea penalit ă tilor de intarziere ş i sumelor datorate concedentului de c ă tre 
concesionar, in baza contractului de concesiune. 

Art.8.3. Garan ţ ia se constituie printr-un instrument de garantare emis in condi ţ iile 
legii de o societate bancar ă , sau a societate de asigur ă ri ş i devine anex ă  la contract. 

Art.8.4.(1) Garantia trebuie s ă  fie constituit ă  in suma ş i pentru perioada de valabilitate 
prevă zute in contractul de concesiune. 

(2) Garantia trebuie s ă  fie irevocabil ă . 
(3) Instrumental de garantare trebuie s ă  prevad ă  că  plata garantiei se va executa 

necondi ţ ionat, respectiv la prima cerere a concedentului, pe baza declaratiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate 

(4) Concesionarul are obligaţ ia de a reinnoi garan ţ ia dac ă  aceast ă  nu acoper ă  iniţ ial 
intreaga perioad ă  a contractului de concesiune 

Art.8.5.Garantia se poate depune ş i la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plat ă , in 
contul concedentului nr. IBAN-R067TREZ3915006XXX000121 deschis la Trezoreria 
Municipiului Slobozia sau la casieria Consiliului Judettan Ialomita. 



IX. incetarea  contra  ctului de concesiune 
Art.9.1. Prezentul contract de concesiune inceteazi prin : 

a) inţ elegerea p ă rţ ilor, pentru motive intemeiate verificate ş i acceptate de concedent, sub 
condi ţ ia achit ă rii de ate concesionar, a redeven ţ ei ş i a altor obligatii izvordte din 
contract. 

b) La expirarea duratei stabilite in contract. 
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denun ţ area unilateral ă  de 

că tre concedent, cu plata unej desp ă gubiri juste ş i prealabile in sarcina acestuia, in caz 
de dezacord ffind competent ă  instanţ a de judecată ; 

d) in cazul imposibilit ăţ ij objective a concesionarului de a exploata terenul conesionat 
prin renun ţ are, fă ră  plata unei desp ă gubiri; Renuntarea la concesionarea bunului din 
partea concesionarului, fă ră  plata unei despagubiri, la deteriorarea, dintr-o cauz ă  de 
fold major ă , a bunului concesionat 	sau în cazul irnposibilit ăţ i objective a 
concesionarului de a exploata terenul (imposibilitate dovedit ă  Cu acte de c ă tre 
concesionar acceptat ă  de concedent; in acest caz concesionar va notifica concedentul, 
in termen de 10 zile de la constatarea situa ţ iei intervenite, despre imposibilitatea 
obiectiv ă  de realizare a activit ă tii. Imposibilitatea obiectiv ă  de a exploata bunul poate 
fi invocat ă  în cazul falimentului sau al dizolv ă rii societăţ ii concesionare. 

e) Prin decesul concesionarului sau dizolvarea, lichidarea  on falimentul persoanei 
juridice respective. 

Art.9.2. Rezilierea contractului intervine : 

a) in cazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de care concesionar, prin rezilierea 
unilateral ă  de c ă tre concedent, cu plata redeventei datorat ă  pentru anul calendaristic 
respectiv in care are loc rezilierea contractului ş i a eventualelor penalit ă ti de intdrziere 
aferente in sarcina concesionarului cu o notificare prealabil ă  de 15 zile; 

b) in cazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de c ă tre concedent, prin rezilierea 
unilateral ă  de care concesionar, cu plata de desp ă gubiri în 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 concesionat 
cu obligatia pentru concesionar de a pl ă ti redeye* pentru anul calendaristic respectiv 
in care are loc rezilierea contractului. 

d) Neplata redeven ţ ei atrage dup ă  sine transmiterea de dire concedent a unei somatii de 
plată , că tre concesionar. Dac ă  'in termen de 15 zile de la transmiterea soma ţ iei de plan', 
concesionar nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept , 
fă ră  intervenţ ia instantelor judec ă toreş ti, prezenta clauz ă  echivalând unui pact 
comisoriu de gradul IV, conform art.1553 din Codul Civil ş i se procedeaz ă  la 
revenirea terenurilor la dispozi ţ ia concedentului fă ră  nicio obligaţ ie a acestuia &r ă  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 ă rti, în prezenta unui reprezentant al prim ă riei pe raza 
că reia se afl ă  terenul concesionat. 

a. Concesionar va fi in ş tiintat de eă tre concedent de data semn ă rii pro cesului verbal cu 7 
zile inainte de data stabilit ă . 

b. in cazul in care dup ăr semnarea contractului de concesiune, concesionar sau un 
reprezentant al acestuia nu se prezint ă  sau refuz ă  s ă  semneze procesul verbal de 
predare-preluare a terenurilor se va aplica procedura reglernentat ă  de punctul 3.12 din 
caietul de sarcini, anex ă  la prezentul contract. 

c. in caz de neprezentare a concesionar sau reprezentantul imputernicit al acestuia, la 
procesul de predare preluare a terenurilor datorit ă  rezilierii contractului, procesul 
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verbal va fi sermiat in lipsa, bunurile trec ă nd in administrarea Consiliului Jude ţ ean 
Talomi ţ a, libere de once  sarcini, procesul verbal fiind opozabil concesionarului 

d. in mod similar se procedeaz ă  ş i in cazul refuz ă rii serrin ă rii procesului verbal de că tre 
concesionar sau reprezentantul imputernicit al acestuia. 

e. Procesul verbal se intocme ş te in 3 (trei) exemplare ş i se transmite concesionaralui ş i 
primă ria uncle este inregistrat contractual de coneesiune in termen de 5 zile de la 
semnarea acestuia. 

X. Clauze contractuale referltoare la obligatiile de mediu intre 
coneedent $i concesionar 

Art.10.1. Concesionar trebuie s ă  exploateze bunurile  în  conformitate cu normele de mediu 
impuse de legislaţ ia in vigoare, acesta  fund  singurul responsabil pentru mice &land produs ă  
terţ ilor sau pentru nerespectarea normelor in această  materie. 

XI. Ră spunderea contractual ă  
Art.11.1.Nerespectarea de catre *file contractante a obligaţ iilor cuprinse in prezentul 
contract de concesiune atrage r ă spunderea contractual ă  a p ă rţ ii in cuip ă . 
Art.11.2.Pentru nerespectarea obliga ţ iei impus ă  de art.5 alin.(1) din prezentul contract, 
concesionar va pl ă ti penaliză ri de intă rziere, de la scadenţă  pan ă  in momentul plăţ ii,  in 
cuantum de 0,15 % pentru fiecare zi de intă rziere, 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 condi ţ ille art. 1553 alin (2) partea final ă  din Codul  Civil,  să  rezilieze de drept contractul, 
fă ră 	altă 	formalitate 	ş i 	fă ră 	interventia 	instantelor 	de 	judecată . 

XII. Forţ a Majoră  
Art.12.1. For ţ a major ă 	(art.1351, alin.(2) Cod Civil) — este mice eveniment extern, 
imprevizibil, absolut invincibil ş i inevitabil 
12.1.1. Forta major ă  exonereaz ă  pă rtile contractante de indeplinirea obligaţ iilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată  perioada in care aceasta ac ţ ioneaz ă . 
12.1.2. Indeplinirea contractului va fi suspendat ă  in perioada de acţ iune a forţ ei majore, dar 
fă ră  a prejudicia drepturile  cc  li se cuveneau p ă rtilor p ă nă  la apariţ ia acesteia. 
12.1.3. Partea contractant ă  care invocă  for ţ a majotă  are obliga ţ ia de a notifica celeilalte p ă rţ i, 
imediat ş i  in mod complet, producerea acesteia ş i să  ia mice mă suri care îi  stau la dispozi ţ ie în 
vederea limit ă rii conseein ţ elor. 
12.1.4. Dac ă  forţ a  major  ă  acţ ioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va actiona o perioad ă  mai mare de 
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rţ i incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fă ră  ea vreuna dintre p ă rţ i să  poat ă  pretind ă  celeilalte daune-interese. 
Art.12.2.Prin caz fortuit se inţ elege acele imprejur ă ri care au intervenit ş i au condus la 
pro  ducerea prejudiciului ş i care nu implied vinov ăţ ia paznicului juridic, dar care nu intrunesc 
caracteristicile for ţ ei majore. 

XIII. Litigii 
Art.13.1. Solutionarea litigiilor de mice fel  cc  decurg din executarea prezentului contract de 
concesiune se realizeaz ă  potrivit prevederilor Codului  Civil.  
Art.13.2. Concedentul ş i coneesionar  von  depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă , prin negociere, mice neinţ elegere sau disput ă  care se poate ivi intre ei in cadrul sau 
in legă tur ă  cu indeplinirea contractului. 
Art.13.3. Dac ă , după  30 de zile de la inceperea acestor negocieri, concedentul ş i 
concesionarul nu reuş esc s ă  rezolve in mod amiabil o divergenţă  contractual ă , fiecare poate 
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solicita ca disputa s ă  se solutioneze de c ă tre instantele judec ă tore ş ti competente de la 
domiciliul coneedentului, potrivit dreptului comun. 

XIV. Alte elauze 
Art.14.(1) Predarea-primirea terenului prev ă zut la aliniatele (2) ş i (3) se face pe baz ă  de 
proces verbal incheiat la data in care intervine modificarea suprafe ţ ei. 

incheiat ast ă zi, 	 , in 3 (trei) exemplar; dintre care unul la 
concedent, ş i 2(dou ă ) la coneesionar Cu obliga ţ ia de a inregistra ş i preda un exemplar la 
Consiliul Local pe raza e ă raia se afl ă  terenul coneesionat . 

CONCEDENT, 	 CONCESIONAR , 



Formular.  nr. 1 
Ofertant 
...................... 
(denumire/numele) 

DECLARATIE DE PARTICIPARE 
pentnt  pro cedura de licitatie în vederea Concesion ă rii : 

Parcului Fotovoltaic „kdornita I " 
a unui teren  în  suprafatii de 5, 7026 ha 

situate in extravilanul comunei Giurgeni 

Că tre, 

Urrnare a anuntului publicat in 	 , in data de 	  
Prin prezenta, 
Noi, 	  

(derrumirea ofertantului) 
Ne manifestă m intentia fenn ă  de participare la licita ţ ia publică  pentru Cancesionarea unei 
suprafe ţ e de teren de 5,7026 ha  ş i  a Pareului Fotovoltaie „Ialomila I " situate in 
extravilanul comunei 	GIURGENI, organizat ă  in ş edinţ a public ă  la data de 
	 de Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a. 

Am luat la cuno ş tintă  de condi ţ iile de participare la licitatie, condi ţ iile respingerii 
candidaturii, conditiile de pierdere a garantiei de participare la licita ţie, prevă zute  in  
documentatia de atribuire ş i tie asum ă m responsabilitatea pierderii lor in conditiile stabilite. 

Oferta noastr ă  este valabil ă  90 de zile de la data deschiderii ş edintei publice de 
prezentare a ofertelor. 

La locul, data ş i ora indicat ă  de dumneavoastr ă  pentru deschiderea ş edintei publice de 
prezentare a ofertelor, din partea noastr ă  va participa un reprezentant autorizat s ă  semneze 
actele incheiate cu aceast ă  ocazie. 

Data 

Semn ă tura Ofertant 

L.S 



Formular nr. 2 

Ofertant 

(denumire/numele) 

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE 

Subsemnatulia 	 , avâncl func ţ ia de 	  

in calitate de reprezentant al Ofertantului 	  cu sedial in 

Declar pe propria r ă spundere, sub san ţ iunile aplicate faptei de fals in acte publice, că  

nu ne afl ă m in nici una dintre urm ă toarele 
a) sunt declarat, conform legii in stare de incapacitate de plat ă ; 
b) plăţ ile/contuffle imi sunt blocate conform unei hot ă rdri judecă toresti; 
c) mă  fac vinovat de declaratii inexacte, cu rea-credin ţă , cu privire la informa ţ iile 

solicitate de Concedent, in vederea select ă rii Concesionarului; 
d) am inc ă lcat in mod gray, cu rea-credin ţă , prevederile unui alt contract de 

concesiune bunuri proprietate public ă . 

Nume: 

Semnitura: 

Data: 



Formular nr. 3 
Ofertant 

(denumire/numele) 

DECLARATIE 
privind neincadrarea  in prevederile 

Articolul 321 referitor la Reguli privind conflictul de interese 
din OUG 57/2019 

1.  Subs emnatul/a 	 ,reprezentant legal/imputemicit 
al 

	

	  
(denumirea/numele si sediulladres ă  opera  torului economic) 

in calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de Concesionarea unei suprafeţ e 
de teren de 5,7026 ha ş i a Parcului Fotovoltaic JALOMITA I " situate in extravilanul 
comunei GIURGENI„ declar pe proprie r ă spundere sub sanetiunea excluderii de la procedura 
de atribuire si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, c ă  nu mă  aflu in situatii 
potential generatoare de conflict de interese sau once situatii care ar putea duce la apari ţ ia 
unui conflict de interese in sensul art. 321 din OUG 5772019, cum ar fi unn ă toarele: 
1.Participarea direct ă  in procesul de verificare/evaluare a ofertelor. 
2. Participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a urm ă toarelor persoane: 

a) sot/so ţ ie, rudă  sau afin pAn ă  la gradul al II-lea inclusiv inclusiv Cu ofertaritul; 
b) sot/sotie, rud ă  sau afin p ănă  la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din 
consiliul de administratie, organul de conducere on de supervizare al ofertantului; 
c) persoane care detin p ă rti sociale, p ă rti de interes, ac ţ iuni din capitalul subscris al 
ofertantului sau persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de 
conducere on de supervizare al ofettantului; 
d) membri in cadrul consiliului de administratie/organului de condueere sau de sup ervizare 
al ofertantului si/sau actionari on asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rud ă  
sau afin pan ă  la gradul al II-lea inclusiv on care se afl ă  in relatii comerciale cu persoane cu 
functii de decizie în cadrul Concedentului. 

3. Nominalizarea pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rud ă  sau afin 
Nuă  la gradul al II-lea inclusiv ori care se did in relatii comerciale cu persoane cu functii de 
decizie in cadrul Concedentului. 
4. Implicarea in elaborarea doeumenta ţ iei de atribuire de natur ă  a defavoriza concurenta. 

In sensul color de mai sus, am depus Certificat constatator eliberat de Ministerul 
Justitiei Oficiul Registrului Comertului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice str ă ine) 
sau extras din Registnil ac ţ ionarilor, certificate de administrator, in cazul societ ă tilor pe 
ac ţ iuni, din care s ă  rezulte c ă  nu avem ac ţ ionari persoane care sunt sot/sotie, rud ă  sau afin 
p ă nă  la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl ă  in relaţ ii comerciale cu persoanele 
men ţ ionate mai sus. 

Data: 	 Sermatura 



Formular nr. 4 

OFERTANTUL 

(denutnirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTX 

Că tre: 
CONSILIUL .TUDETEAN IALOMI Ţ A 

Slobozia, Piaţ a Revolu ţ iei, nr.1, jud. Ialomiţ a 

Examină nd documentaţ ia de atribuire„ 	 ne oferim ca, in 
(numele ofertantului) 

conformitate en prevederile ş i cerinţ ele cuprinse  în  documentatia mai sus menţ ionată , să  
concesion ăm suprafe ţ a de teren de 5,7026 ha i  Pareului Fotovoitaie „Ialantga I " situate 
in extravilanul comunei GIURGENI la pre ţ ul de : 

-Suprafata de 5,0726 ha 

1. lei/ha/an 
(cifre ş i litere ) 

Pare Fotovoltaie „Ialomita I" 

2. lei/lung 
(cifre  i litere) 

Ne angaj ă rn s ă  men ţ inem această  ofert ă  valabilă  pentru o durat ă  de 90 (nouizeci) zile, 
de la data depunerii ofertei ş i ea va rămăne obligatorie pentni noi ş i poate fi acceptat ă  oric ă nd 
inainte de expirarea perioadei de valabilitate 

MI6 la incheierea ş i semnarea contractulai de concesiune aceast ă  ofert ă , impreună  cu 
comunicarea transmis ă  de dumneavoastr ă , prin care oferta noastră  este stabilit ă  caş tigă toare, 
vor constitui un contract  angaj  ant  intre noi. 

Am inţ eles ş i consimţ im că ,  îu  cazul in care oferta noastr ă  este stabilit ă  ca  fund  
căş tigă toare, s ă  constituim cu titlu de garanţ ia o suma  în  conformitate cu prevederile din 
documentaIia de atribuire. 

Data 	/ 	/2021 

Semnă tura ofertant 

L.S. 



For mular nr. 5 
Ofertant 

(denumire/numele) 
iMPUTERNICIRE 

Subscrisa  	, cu sediul in 	  
inmatticulat ă  la Registrul Comertului sub nr. 	 , CUI 	  
atribut fiscal 	, reprezentat ă  legal prin  	 , in calitate 
	 ,imputernicim prin prezenta pe   	, domiciliat in 

	, identificat cu B.I./C.I. seria 
	, nr. 	 , CNP   	 , eliberat de 	, la data 
de   având functia de    , s ă  ne 
reprezinte la pro cedura de licita ţ ie , organizat ă  in scopul atribuirti contractului de concesiune 
unei suprafe ţ e de teren de 5,7026 ha ş i a Parcului Fotovoltaic „MLOMITA / " situate in 
extravilanul comunei GIURGENI - organizat ă  de Consiliul Judetean Ialomita la data 
de  

În indeplinirea mandatului s ă u, imputernieitul va avea tom ă toarele drepturi ş i 

1. S ă  semneze toate actele si documentele care eman ă  de la subscrisa in leg ă tur ă  Cu 
part icip area la pro cedur ă ; 

2. S ă  participe in numele subserisei la procedur ă  si să  semneze toate documentele rezultate pe 
pareursul si/sau in urma desfă sur ă rii procedurii. 

3. S ă  ră spundă  solicită rilor de clarificare formulate de c ă tre comisia de evaluare in timpal 
desfăş ură rii procedurii. 

4. S ă  depun ă  in numele subserisei contestatitle cu privire la procedur ă . 
5. S ă  participe la sedinţ a public ă  de deschidere a ofertelor (dac ă  este cazul) 

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat s ă  angajeze r ă spunderea 
subset-18cl cu privire la toate actele si faptele cc decurg din participarea la procedur ă . 

Notă : Imputernicirea va fi insotit ă  de o copie (WO actul de identitate al persoanei 
imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport). 

Data 	 Denumirea mandantului 

reprezentat ă  legal prin 

(Nume, prenume) 

(Semnă tura autorizat ă  ş i stampila) 



Formular nr. 6 
Ofertant 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢ IE 
privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social §i cu privire la relatine 

de muncă  pe toat ă  durata de indeplinire a contractului de concesiune bunuri proprietate 
privat ă  

Sub s emnatul/a 	 reprezentant legal! 

imputemicit al 	  

(denumirea/numele ş i sediu/aciresa ofertantului), 

in calitate de ofertant la procedura procedura de licita ţ ie pentru Concesionarea unei 

suprafe ţ e de teren de 5,7026 ha i a Parcului Fotovoltaic „IALOMITA I " situate in 

extravilanul comunei GIURGENI organizat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a, declar pe 

propria r ă spundere, c ă  la elaborarea ofertei am ţ inut cont de toate obliga ţ iile referitoare la 

obligaţ iile relevante din domeniile mediului, social ş i al relaţ iilor de munc ă  pentru activit ăţ ile 

cc se vor desfăş ura pe parcursul indeplinirii contractului de concesiune, in conformitate cu 

prevederile Legii securit ăţ ii i să nă tă tii in muncă  ru-. 319/2006, Legea 265/2006 privind 

aprobarea OUG 195/2005 privind protec ţ ia mediului ş i ale celorlalte reglement ă ri aplicabile. 

Data  

Semnă tura Ofertant 

L. S 



Formular nr. 7 

OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

INFORMATII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3, B.I./C.I. seria 	Nr. 	: C.N.P. 
(pentm persoane fizice) 

4. Adresa sediului central: 

5. Telefon: 

Fax: 	 

E-mail: 

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare 	  
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistare) 

7. Obiectul de activitate 	  
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

8. Cont de Trezorerie 

9. Persoană  de decizie : 
(Nume ,prenume, func ţ ia) 

Ofertant 

(semnatura autorizata) 
LS 



Formular nr. 8 
ACORD DE ASOCIERE 

Nr. 	din 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 
Art. 1 Prezentul acord Sc incheie intre : 
S.0 	 , cu sediul in 	 
nr 	, telefon 	, fax 
Corner ţ ului din 	  sub 
	 , cont bancar in care 
	, 	deschis 	la 

	

reprezentat ă 	de 

, str. 	  
	 , inrnatriculat ă  la Registrul 
nr. 	 , cod unic de inregistrare 
Sc vor efectua pl ăţ ile de c ă tre Beneficiar 

adresa banca: 
avand func ţ ia 

de 	  , in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE 
Si 
S.0 	  , 	cu 	sediul 	in 	 , 	str. 
	 , Nr 	, telefon 	, fax 	 , 
inmatriculată  la Registrul Comer ţ ului din 	 , sub nr. 	 , 
cod unic de inregistrare 	 , cont 	 , deschis la 
	 , reprezentat ă  de 	 , avand 
funcţ ia de 	  , in calitate de ASOCIAT 

CAPITOLUL  II-  OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2.1 P ărţ ile convin infjin ţ area unei Asocieri compus ă  din: 
• (i -l/der de asociere) 	  
• (ii - Asociat 1) 	 
• (iii - Asociat n), 
avand ca scop: 
a) partjciparea la procedura de LICITA Ţ IE public ă  organizat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a 
pentru atribuirea contractului de concesiune 	  
b) derularea/implementarea  în comun a contractului de concesiune  în  cazul desemnarii ofertei 
comune cct fiind c dItigatoare,  Cu  respectarea prevederilor prezentului Acord de Asocjere. 
Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Concedentul, in vederea indeplinirji obliga ţ inor 
contractuale conform prevederilor Documenta ţ iei de Atribuire, in baza ofertei depuse de 
Asociere i declarate ca ş tigă toare urmare transmiterii de c ă tre 	  a 
comunică rii rezultatului procedurii. 
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridic ă  ş i nu va putea fi tratat ă  ca o entitate de sine 
st ă tă toare, neavând calitate de subject de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
Art. 2.4. Activitatea desra ş urat ă  in cadrul Asocierii se realizeaz ă  pe baza principiului 
independenţ ei comerciale ş i juridice a fiec ă rei P ă rţ i ş i pe eel al sprijinului reciproc privind 
obligaţ iile contractuale asumate in vederea realiz ă rii scopului Asocierii. 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pAna la expirarea duratei de valabilitate a 
contractului semnat Cu 	 , respectjv pdnă  la stingerea tuturor 
datoriilor legate de acesta i indeplinirea tuturor obliga ţ iilor asumate de Asociere fară  de 
Concedent. 
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CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PĂ RTILOR. 
Art. 4.1. P ă r ţ ile convin ca Liderul de asociere este 	  
Contractul atribuit va fi semnat cu Concedentul de catre Liderul de Asociere, acesta fund 
desemnat ca reprezentant autorizat s ă  primeasc ă  instruc ţ iunile contractuale pentru ş i in 
numele tuturor membrilor Asocierii, de la Conceden, s ă  poarte intreaga corespondent ă  cu 
Concedentul ş i, totodat ă , va deţ ine puterea de reprezentare a Asocierii in rela ţ ia cu 
Concedenul. 
Art. 4.2. Se imputerniceste 	 , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru 
intocmirea ofertei comune ş i depunerea acesteia in numele ş i pentru asocierea constituit ă  prin 
prezentul acord. 
Art. 4.3. P5rţ ile vor ră spunde individual ş i solidar in faţ a Concedentului in ceea cc prive ş te 
toate responsabilit ăţ ile i obligaţ iile decurgand din sau in leg ă tură  cu Contractul. 
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apar ă , ş i va desp ă gubi cealalt ă  Parte pentru toate daunele 
previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatur ă  cu inc ă learea 
obligatiilor asumate prin Contract, de c ă tre Partea culpabil ă . 
Art. 4.5. In situatia in care Concedentul sufer ă  un prejudiciu hi implementarea / derularea 
contractului " " se va indrepta impotriva oric ă rui membru al prezentei 
asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dae ă  respeetivul 
prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea be in urm ă toarele cazuri: 
a) neincheierea, din once motiv, a Contractului intre Asociere si Concedent; 
b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului; 
c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere i Concedent, in 
conformitate cu prevederile Contractului. 

CAPITOLUL  VI -  ALTE CLAUZE 
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul 	  - in calitate 
de Lider al Asoeierii, s ă  fie desernnat titular de cont, in vederea efectu ă rii operatiunilor 
financiar-contabile, respectiv plata facturilor aferente Contractului „ 	 79 

Art. 6.2. In caz de atribuire, asoeiatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul 
asocierii: 
	  % (in litere), 
	  % (in litere) 
Art. 6.3. Asociaţ ii convin s ă , se sus ţ ină  on de caste on va fi nevoie pe tot parcursul realiz ă rii 
contractului, acordandu- ş i sprijin de natur ă  tehnică , managerial ă  sau/ ş i logistic ă  on de cate ori 
situa ţ ia o cere. 
Art. 6.4. Nici una dintre P ă rţ i nu va fi indrept ăţ ită  s ă  vandă , cesioneze sau in once alt ă  
modalitate s ă  greveze sau s ă  transmită  cota sa sau parte din aceasta altfel deck prin efectul 
legii ş i prin ob ţ inerea consim ţă mantului scris prealabil eat al celorlalte Parti cat ş i al 
Bev eficiarului. 
Art. 6.5. Prezentul aeord se completeaz ă  in ceea cc prive ş te termenele ş i conditiile de 
executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre   
(liderul de asociere) ş i Benefieiar. 
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele ş i toate efectele ce 
decurg din, sau in leg ă tur ă  cu acestea,vor fi guvemate de legea roman ă . 
(2) Litigiile izvorate din sau in legatură  cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt 
supuse instantelor de drept comun. 
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(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatur ă  cu Acordul de Asociere, intre membrii 
Asocierii si Beneficiar, se va realiza de c ă tre instanta judec ă toreasc ă  de contencios 
administrativ si fiscal roman ă , conform Contract. 
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba roman ă . 
Prezentul Acord de Asociere s-a ineheiat ast ă zi 	 în 	exemplare. 

LIDER ASOCIAT 
(reprezentant legaltimputernicit conform actelor statutarekonstitutive ale societatii) 
Nume si prenume 

(serrmatura si stampila) 

ASOCIAT 1 
(reprezentant legallimputernicit conform actelor statutarelconstitutive ale societăţ ii) 
Nume iprenume 

(semnatura si stampila) 

ASOCIAT n 
(reprezentant legallimputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţ ii) 
Nume siprenume 

(semnatura si stampila) 

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere confine clauzele obligatorii, partile puteind adcluga ş i 
alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnciturii reprezentantului legal sau reprezentantului kputernicit conform 
actelor statutarelconstitutive ale societeitii conduce automat la nulitatea Acordului de 
Asociere. 



OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

INFOR1VIATII DESPRE ASOCIERE 

Subsenmatul(a) 	 (nurne/prenume) 
	  (date de identificare), reprezentant imputernicit al 

(denumirea / numele ofertantului) 

in calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului 	  
declar pe proprie r ă spundere sub sancliunile aplicate faptei de fals in acte publice, c ă  
informaţ iile de mai jos sunt reale. 

1 	Denumirea liderului 	  

2 	Agen ţ ie/filial ă /sucursal ă  a liderului in ţ ara Autorit ăţ ii Contractante, dac ă  este cazul 
Adresa sediului 	  

Telefon 	 Fax 	 E-mail 	 

3 	Denumirea, adresa ş i datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere 
a) 	  
b) 	  
c) 	  
Etc. 	  

4 	Cote de participare asociere procent - 
a) 	  
b) 	  
c) 	  
Etc 	  

5 	Informaţ ii privind constituirea garan ţ iei de participare cu ofert ă  comună  la pro  cedura 
de atribuire : 

Garanţ ia de participare solicitat ă  de autoritatea contractant ă  se va constitai in numele 
asocierii de că tre  ş i acoper ă  in mod 
solidar to ţ i membrii gruplui de operatori economci preciza ţ i la pct 3. 

Semnă tura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 

Namele ş i prenumele semnatarului 

Capacitate de semnă tură  

Data 

— 39 — 



Operator economic 	 Formular nr. 9 

(Denumirea/nurnele) 

DECLARATIE 
PRIVIND EXPERIENTA SIMILAR1 

Subsemnatul, reprezentant/imputemicit al 	  
(denumirea/numele ş i sediuMadresa ofertantului), in calitate de ofertant / ofertant asociat / 
la pro cedura privind atribuirea contractului de concesiune av ă nd ca object concesionarea 
Parcului Fotovoltaic „Ialomita I " ş i  a unui teren In suprafat ă  de 5,7026 ha la data de 
  (zillunci/an), organizat ă  de UAT Jude ţ ul Ialomi ţ a, declar pe propria r ă spundere, sub 
sancţ iunile aplicate faptei de fals in acte publice, c ă  datele prezentate in tabelul anexat sunt 
reale. 

Subsemnatul declar c ă  informaţ iile furnizate sunt complete ş i corecte in fiecare detaliu 
ş i inţ eleg c ă  UAT Jude ţul Ialomi ţ a are dreptul de a solicita, in scopul verific ă rii si confirm ă rii 
declaraţ iilor, situaţ illor ş i documentelor care inso ţ ese oferta, mice informa ţ ii suplimentare in 
scopul verific ă rii datelor din prezenta declara ţ ie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta mice instituţ ie, societate comercial ă , bancă , alte 
persoane juridice s ă  furnizeze informa ţ ii reprezentan ţ ilor autorizaţ i ai Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a cu privire la mice aspect tehnic ş i financiar in leg ă tură  cu activitatea noastră . 

Nr. 
crt Denumi rea obiectivului Locatia Beneficiar Puterea . m stalata Valoarea An de 

PIF 

Operator economic 

(semnciturei autorizatc1) 
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