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PROIECT DE HOTĂRÂRENR:_4/

privind concesionarea unuiteren în suprafață de 600,1320 ha cu destinația agricolă —
categoria defolosinţă arabil, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situat în

extravilanul comunei Vlădeni

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportulnr.

/450

/2021- Z din (902.„2021 a Președintelui Consiliului

460 /2021-A din /204- 2021 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;

- Raportul nr.
-__:/2021-:_ din
2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligații și incompatibilităţi;
- Raportulnr.
2021-__ din
2021 al Comisiei economico-financiare si agricultură;
- Raportulnr.
/2021-. din,
2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecția mediuluiși turism;
- “Aviz favorabil”: emis: de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,

comunicat cu adresele nr. 1715 PS,/07.07.2020; nr. 1716 PS/ 07.07.2020; nr. 1717 PS/ 07.07.2020;

nr. 2907 PS/ 10.12.2020 pentru :terenuri proprietatea privată a judeţului Ialomița, situate în

extravilanul comunei Vlădeni;

- Avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate — Serviciul Teritorial lalomița comunicat
cu adresele nr. 20/S.T.IL și nr. 21/S.T.IL din 23.10.2020 din 23.10.2020 pentru numerele cadastrale
22262 și 22192;

- cărțile funciare nr. 22192, nr. 22262;

În conformitate cu:

- prevederile art. 108 lit. b), art. 173 alin. (1) lit. (c), alin.(4) lit. b), art. 302 - art. 331 coroboratcu
art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului-A:N.C.P.I, nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepție și înscriere în evidenţele de cadastru și carte funciară;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţanr.156 din 29.09.2017 privind modificarea și

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa în vederea

actualizării acestuia;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. 52/26.04.2018 privind însușirea
inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniulprivatal judeţului Ialomița;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judetean Ialomita

HOTĂRĂȘTE:

|

1000005138
Art.1 Se aprobă “Studiul de oportunitate”privind concesionarea prin licitaţie a unui teren
în suprafață de 600,1320 ha cu destinaţia agricolă — categoria de folosință arabil, proprietatea
privată a judeţului Ialomiţa, situatîn extravilanul comunei Vlădeni, prevăzut în anexa nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă concesionarea terenului cu destinaţia agricolă — categoria de folosință
arabil în suprafaţa menţionată la art.1), identificat și delimitat în teritoriu prin cartea funciară

nr. 22192 — Modul1 — 370,9016 ha și cartea funciară nr. 22262 — Modul2 — 264,9178 ha și Modul
3 — 38,6689 ha,

(2) Durata concesiunii terenul agricol prevăzut la alin.(1) pentru cultivarea cerealelor,
legumicultură, plante tehnice și industriale, plante medicinale și aromatice, plante furajere, este
conform datelordin Studiu de Oportunitate/Caietul de sarcini de 10 ani.
(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Ialomița, cu condiţia ca durata însumată să nu depășească 49 de ani, potrivit art. 306 din
Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare, la solicitarea concesionarului înregistrată la concedent cu minim 6 luni

înainte de expirarea duratei contractului de concesiune.
(4) Concesionarea terenului se realizează prin procedura de licitaţie, detaliată în
Documentaţia de atribuire.
(5) Criteriile de atribuire ale contractului de concesiune sunt:
a) cel mai mare nivelal redevenței exprimată în lei/ha/an — 40p;
b) capacitatea: economico-financiară a ofertanților- vechimea pe cod CAEN 0111
( cultivareacerealelor(exclusiv orez), plantelorleguminoase și oleaginoase): -10p
* vechimea minimă 6 luni — vechime maximă 60 luni
e pentru vechime mai mică decât nivelul minim. — 0p
e pentru vechimea cea mai mare: 10p

pentru alt nivel de vechime: pentru alt nivel de vechime se acordă
10px"n'/vechimea cea mai mare
c) condiții specifice impuse de natura bunului concesionat — agricultură ecologică: -25p
d) protecţia mediului înconjurător — înfiinţare perdeleforestiere: - 25p
(6) Vorfi declarate admisibile ofertele care înregistrează punctaj la cel puţin trei din cele
patru criterii de atribuire menţionate la alin. (5).
(7)Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea terenului este interzisă.
- “ Art.3 Se aprobă “Documentaţia de atribuire” privind concesionareaterenului cu destinaţie

agricolă — categoria de folosință arabil, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situat în

extravilanul comunei Vlădeni, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.4 Se aprobă nivelul minim -al redevenței în cuantum de 1.000 lei/ha/an în vederea

atribuirii contractului de concesiune.

Si miere Art:5-(1) Se;aprobă modalitatea de plată a redevenţei datorate, după cum urmează:
a) pentru contractele încheiate până la data de 31 iulie, redevenţa se plătește în două tranșe,
respectiv: 50% din cuantumul redevenţei în termen de 30 de zile de la data semnării
contractului, iar diferența de 50% până la data de 31 octombrie.
b) pentru următorii ani ai concesiunii, redevența se plătește în două tranșe, respectiv: 50% din
cuantumul redevenţei pănă la 31 iulie, iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie;
c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii şi data încetării

contractului de concesiune, redevenţase plătește până la 31 ianuarie a anului respectiv;
(2) Redevenţa datorată de concesionar se indexează anual la 01 ianuarie a fiecărui an cu
indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru anulprecedent.

(3) Plata redevenţei se face de către concesionar în contul IBAN RO89TREZ39121A300530XXXX

— Trezoreria Municipiului Slobozia, la termenele șiîn condițiile prevăzute, pe baza facturii emise de
concedent.
(4) Neplata redevenţei în termen de 30 dezile de la împlinirea termenului prevăzutîn contract,

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

(5) Dacă în termen de 15 zile dela transmiterea somaţiei de plată concesionarul nu a efectuat
plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, fără intervenţia instanţelor

judecătorești, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradulIV, conform art. 1553 din
Codul Civil și se procedează la revenirea terenurilorla dispoziția concedentului fără nici o obligaţie
a acestuia față de concesionar.
Art.6(1) În situația în care pe parcursul derulării contractului de concesiune, interesul
public național sau județean o impune, prin act adiţional se va proceda la reducerea cu până la
5% a suprafeţei concesionate și cu reducerea corespunzătoare a redevenței viitoare datorată de
concesionar pentru suprafaţa respectivă.
(2) Dacă interesul public național sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat suprafața
concesionată cu până la 5% nu mai subzistă, această suprafață va reveni, fără o nouă procedură
de licitaţie concesionarului inițial, cu majorarea corespunzătoare a redevenței datorate.
“ Art.7 În cazul terenului concesionat, dacă pe parcursul derulării contractului de concesiune,

interesul naţional sau județean o impune, contractul de concesiune poate înceta din inițiativa
concedentului, prin denunțare unilaterală, cu plata uneijuste și prealabile despăgubiri.
Art.8(1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului cu
destinaţie agricolă — categoria de folosință arabil prevăzutla art.1, în următoarea componenţă:
Președinte: Proca Gheorghe - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu;

Secretarul Comisiei: Oancea Diana Gianina — consilier Direcţia Achiziţii și Patrimoniu,
„Membri:. Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu,
Fița Elena - consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu

Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomița.
Membri de rezervă:
Președinte: Preda Genina Mirela — Șef Serviciu — Direcţia Achiziţii și Patrimoniu;

Secretarul Comisiei: Pamblică Carmen — consilierjuridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu,
Membrii: Spătărelu Elena Doina — consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu;
Negoiu Mihai Cosmin — consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu;

Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomița.
(2) Comisia de evaluare a ofertelor îndeplinește atribuţiile și îşi desfășoară activitatea în
conformitate cu prevederile art. 317 din O.U.G. 57/2019 — privind Codul Administrativ și ale
documentaţieide atribuire prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.9 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la
cunoștință publică.
Art.10' Prin grija Secretarului General al Judeţului ialomița, prezenta hotărâre va fi

comunicată, spre-ducere_la. îndeplinire, persoanelor prevăzute la art.8 și Direcţiei Achiziţii și
Patrimoniu și , spre știință Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa , urmânaa fi publicată pe siteul Consiliului Județean Ialomiţa — Secţiunea “Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al județului lalomiţa
Adrian Robert IONESCU .
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STUDIUL DE OPORTUNITATE

privind concesionarea unei suprafeţe de 600,1320 ha

teren cu destinaţia agricolă — categoria de folosință arabil,
aflat în proprietateaprivată a judeţului Ialomiţa
şi situat în extravilanul comunei VLĂDENI

OBIECTIVELE STUDIULUI
1.Descrierea bunului ce urmează a fi concesionat.
2. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică concesionarea,

3. Nivelul minim al redevenţei.

4.
5.
6.
7.

Procedurautilizată pentru atribuirea contractului de concesiune.
Durataestimativă a concesionării ,
Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare,
Avize .

Z
Descrierea şi identificarea bunului care urmează săfie concesionat;
Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea
culegerii de fructe naturale, civile sau industriale şi producte potface obiectul concesiunii.
Consiliul Judeţean Ialomiţa are la această dată în domeniul privat al judeţului,

suprafața de 600,1320 ha zeren cu destinația agricolă - categoria de folosință arabil,

situată în extravilanul comunei VLĂDENI,teren liber de sarcini.
Terenurile propuse spre concesionare, sunt ferenuri cu destinaţia agricolă din
categoria de folosință arabil „ această categorie cuprinde terenurile care se ară în fiecare an
sau la mai mulţiani (2-6 ani) şi sunt cultivate cu plante anuale sau perene cum ar fi : cereale,

leguminoase, plantetehnice şi industriale, plante medicinale şi aromate, plante furajere etc. în
categoria de folosinţă arabil se includ : arabil propriu-zis, pajişti cultivate, gradini de legume,

orezării, sere, solarii şi răsadnițe, căpşunării, catină albă, moringa oleiferă şi alte

perene.

culturi

Potențialul de producţie a terenurilor se clasifică, în funcţie desol, relief, clima, apa

freatică , pe baza notelor de bonitare naturală pentru teren, în 5 clase de calitate.
1

În urma studiilor pedologice şi bonitare profile sol pentru aceste terenuri executat de
către Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Ialomiţa, aceste terenuri sunt
încadrate majoritatea conform studiului în clasa III-a de calitate:

e

Clasa III (41 - 60 puncte) terenuri cu soluri mijlociu fertile, în condiții climaterice
de temperatură şi precipitaţii moderat favorabile pentru culturi cu soluri profunde sau

moderat profunde, cu textura mijlocie, mijlociu-grosiera sau fina.
Caracteristicile solului sunt următoarele :
e
Esteun solprofund cu volum edafic mijlociu-mare.
Conţinutul de săruri solubile creşte peprofil de la suprafață spre adâncime.
Reacţia solurilor este slab alcalină.

Conţinutul de humus este mic-mijlociu.
Conţinutul de fosfor mobil si potasiu mobil este mic .

Îndiguirea terenului, executarea de canale de desecare, de preluare a excesului de apă

şi de evacuare acestuia, a contribuit în mod substanțial la îmbunătățirea calității solurilor

din această zonă (aeraţie, permeabilitate, drenaj).Solurile de luncă au ca material parental
depozite fluviatile caracterizate printr-o mare variație texturală şi mineralogică. Textura
depozitelor aluviale este mai grosieră în apropierea albiei şi din ce în ce mai fină spre terasă.
Neomogenitateatexturală a depozitelor aluviale se manifestă şi pe verticală în acelaşi loc, pe
adâncime întâlnindu-se adesea straturi cu textură şi grosimi diferite. Vegetaţia ca factor de
solificare a favorizat formarea unorsoluri bogate în humus, acestea datorită faptului că fost
alcătuită în special din ierburi perene, ierburi ce lasă în sol o cantitate mai mare de materie
organică decât plantele anuale.
de 15- 25 cm lutos, lutoargilosşi argilos, brun cenuşiu foarte închis-brun foarte închis, cu
structură slab - moderat dezvoltată, glomerulara- grauntoasa, mică-medie. Un orizont A/C
sau A/G de 15 — 42 cm. ce face trecerea spre orizontul C sau Go, gleizat slab-moderat, nisip
Iutos, lut nisipos,lutos, lutoargilos şi argilos.

Caracteristica esențială a resurselor naturale de umiditate pe cuprinsuljudețului Ialomița

o reprezintă oscilaţiile puternice în timp, de la un an laaltul, câtşi în cadrul aceluiaşi an, dela

o lună la alta. Aceasta din urmă este deosebit de pregnantă în perioada caldă a anului când

torenţialitateaprecipitațiilor este deosebit de pronunţată.
Având în vedere cele prezentate mai sus , constatăm faptul, că terenurile propuse
pentru concesionare potfi folosite şi valorificate în condiţiile date pentru următoarele culturi :
A. Culturi de cereale :
e Grâu
e Porumb
e
Orzşi orzoică
B. Legumicultură
C. Plantetehnice şi industriale

e

Floarea soarelui

Rapiţă pentru ulei
Sfeclă de zahăr
Cultura de in şi cânepă pentru fibre
Tutun şi hamei
e Soia
D. Plante medicinale şi aromatice — aşa cum sunt ele definite în Legea nr.491/2003

— a plantelor medicinale și aromatice şi Ghidul de bună practică pentru cultivarea și recoltarea
plantelor medicinale şi aromatice — aprobatprin Ordinulnr.170/2011
E. Plante furajere

Suprafaţa de 600,1230 ha teren arabil aflat pe raza U.A.T. Vladenia fost împarțită în 3
module conform cărților funciare după cum urmează :
Nr.
Modul|
1
2
3

Carte
funciară
22192
22262
22262

TOTAL

Suprafaţa
Totală (ha)
370,9016__
2649178
38,6689

6744883

Arabil
(ha)
339,6928
2272351
33,2041_|

Ape
(ha)
0
9
1,3070

Canale
(ha)
17,8029
28,7352
3,1554

600,1320 1,3070 49,6935

Drumuri
(ha)
_13,0652
|__6,5264
0,9998

20,5914

C.C.(diguri)
(ha)
0,3407
2,4211
0,0026

2,7644

* Notă: Terenurile neagricole constând din curți-construcții, drumuri exploatare, canale
desecare și ape (canale) în suprafață totală de 74,3563 ha nufac obiectu concesionării.

MODULUL 1 — Suprafaţa de 370.9016 ha, cuprinsăîn cartea funciară nr.22192 parţial

este situată în partea de nord a terenului deținut de judeţul Ialomiţa, pe teritoriul administrativ
al U.A.T. Vlădeni, fiind situată la o distanță de aproximativ 3 km de localitatea Vlădeni, şi
cale de acces principală drum exploatare pietruit, având următoarele vecinătăți:
1.
Nord - digul de regularizare a râului Ialomița;
2.
Sud-teren concesionat de S.C. Agricola Găina S.R.L. şiteren libersarcini;
3.
Vest-—teren concesionat de S.C. Agricola Găina S.R.L;

4.

Est-teren concesionat de S.C. Green Harvest S.R.L.

ISTORIC - Suprafaţa sus menționată a fost concesionată până în anul 2020
MODULUL 2 - 264,9178 ha cuprinsă în cartea funciară nr. 22262 parţial este situată în
centrul terenului deținut de judeţul Ialomiţa, pe teritoriul administrativ al U.A.T. Vlădeni,

fiind situată la o distanţă aproximativ de 2,5 km de intravilanul localității Vlădeni cu cale de

acces principală drum exploatare pietruit, drum de exploatare având următoarele vecinătăţi:
1. Nord — teren domeniul privat liber sarcini, S.C. Green Harvest SRL (drum exploatare
pietruit);
2. Sud teren concesionat S.C. Agricola Găina SRL şi Şeitan Marius Eugen I.L.;

3. Vest —teren concesionat de S.C. Agricola Găina SRL;
4. Est — teren concesionat de Seitan Marius Fugen L.I., Asociaţia Vânătorilor și
Pescarilor Sportivi "ACVILA,, proprietari persoane fizice, respectiv

ISTORIC - Suprafaţa sus menționată a fost concesionată până în anul 2020

MODULUL -— 3 - 38,6689 ha cuprinsăîn carteafunciară nr. 22262 parţial la o distanță

de 0,08 km de intravilanul localităţii Vlădeni, cu cale de acces , drum de exploatare având

următoarele vecinătăți:
1. Nord — teren liber sarcini;
2.

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

3. Est-teren domeniulpublic liber sarcini;

4. Vest — teren extravilan U.A.T. Vlădeni.
ISTORIC - Nu a mai fost cultivat din anul 2015
ZI. Motivele carejustifică realizarea concesiunii de ordin:
2. 1.Motivaţia pentru componenta economica:

- administrarea eficienta a domeniului privat al judeţului Ialomiţa pentru atragerea de venituri

suplimentarela bugetuljudețului ;
- facilitarea dezvoltării agriculturii (ramură economică importantă, într-un județ preponderent

agrar), prin intermediul căreia se creează locuri de muncă şi venituri pentru locuitorii din

zonă
- dezvoltarea agenţilor economici, care vor adjudeca terenurile concesionate în urmalicitației
„ dar şi generarea unei dezvoltări pe orizontală a altor societăţi comerciale (furnizori de
carburanţi, seminţe, pesticide, îngrăşăminte chimice, deținători sau comercianți de utilațe
agricole, etc.)
2.2. Motivația pentru componentafinanciară:
Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt următoarele:
- concesionarul va achita autorității, în contravaloarea terenului concesionat , o redevență
anuală stabilită prin contract.
- concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului
concesionat, în sarcina concesionarului( inclusiv cele de mediu).

2.3. Motivația pentru componenta socială:

- crearea unui climat care sa atragăsi investiții ce au un impact pozitiv asupra comunității.

- ocuparea unei părți din forța de muncă din zonă, fie prin angajarea cu contract de muncă a

unor oameni, fie prin utlizarea acestoraca zilieri.
2.4.Motivaţia pentru componenta de mediu:
- concesionarul va avea obligaţia, prin contractul de concesiune, să respecte toatălegislaţia în
vigoare pe probleme de mediu. Contractul transferă responsabilitatea viitorului concesionar
cu privire la respectarea clauzelor de protecția mediului, printre care unele dintre cele mai
importante sunt:

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea si evitarea poluării solului si a apei
subterane, cu efecte asupra sănătății populaţiei;
- utilizarea durabilă a resurselor;

-

îmbunătățirea

factorilor

de

mediu

şi

amenajare şi întreţinere, evitarea degradării solului.

a

microclimatului

din

zonă

prin

- creştereacalității solului prin fertilizarea acestuia în procesul de producție.
III. Nivelul minim al redevenţei;

Având în vedere următoarele caracteristici ale suprafeţelor concesionate pentru cele 3
module de pe raza UAT Vlădeni :

Calitatea solului — a III-a, și a IV-a care permite cultivarea a diferitetipuri de culturi
Categoria de folosință — arabil
Facilităţile detransport — existenţa drumurilor de exploatare în câmp
Distanța mică faţăde localităţi — între 0,3km — 2 km
Suprafața compactă ce permit o exploatare eficientă cu productivitate mare.

Culturile realizate pot beneficia de subvenție din partea A.P.I.A. Ialomiţa
Nivelul minim al redevenţei de la care porneștelicitaţia este de 1.000,00 lei/ha/an

- urmărindu-se obținerea unor venituri suplimentare la bugetuljudeţului, dar in acelaşitimp

se va avea în vedere si încurajarea investitorilor şi creearea de noi locuri de muncă.

IV. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate
privată şijustificarea alegerii procedurii;
În conformitate cu prevederile art.312 alin.(1) coroborat cu art.362 alin.3 din
Ordonanţa de Urgenţă nr.537/2019 — privind Codul Administrativ - Concedentul are obligația
de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate privată prin aplicarea procedurii

LICITAŢIEI,
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate

privată sunt:
a)transparența - punereala dispoziţie tuturorcelor interesați a informaţiilor referitoare la

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate

privată ;
b)tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea
publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate privată ;
c)proporționalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară
şi corespunzătoare naturii contractului;
d)nediscriminarea - aplicareade către autoritatea publică a acelora şi reguli, indiferent de
naționalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de
bunuri proprietate privată, potrivit condițiilor prevăzute în acordurile şi convențiile la care
România este parte;
e)libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice
participantla procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile

legii, ale convențiilor şi acordurilor internaționale la care Româniaeste parte.

V. Durata estimată a concesiunii;

1

Durata concesionării propusă pentru aceste suprafețe este următoarea:
e 10 ani dela data semnării contractului de concesiune pentru :
- Plantetehnice și industriale
Plantefurajere
Plante medicinaleşi aromatice

Cultura de cereale

Legumicultură
Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată poatefi prelungit prin acordul de
voinţă al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depăşească

49 de ani.

Contractul de concesiune poate fi prelungit la solicitarea concesionarului cu minim 6
luni înainte de expirarea contractului de concesiune, prin Hotărâre a Consiliului Județean
Ialomiţa.

VI. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
6,1.După aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini prin Hotărâre a

Consiliului Judeţean Ialomiţa se va proceda la publicarea anunţului publicitar.

6.2.Procedura de concesionare se va realiza în 30 (treizeci) zile de la data publicării
anunţului de participare.

6.3.Licitaţia va avealoc în termen de 3 zile lucrătoare de la data limită prevăzută

pentru depunerea ofertelor la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

6.4.Ofertantul a cărei ofertă va fi declarată câştigătoare vafi informat despre alegerea
sa în termen de 3 zile lucrătoare de la data licitației.
6.5.Contractul de concesiune va fi încheiat în termen de 25 zile de la data la care

concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, eventualele contestaţii fiind
rezolvate anterior.

VII. Avizul obligatoriu al Administrației Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în
infrastructura sistemului național de apărare, după caz;
Pentru suprafeţele de teren propuse pentru concesionare , Consiliul Judeţean Ialomiţa

a primit "aviz favorabil însoţit de condiții „, de la Agenţia Naţională pentru arii Naturale

Protejate- Serviciul
IL/23.10.2020

Teritorial

Ialomiţa

nr.250/STL

1L/23.10.2020

şi

nr.251/SIL

VIII. Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în
cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii
naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecția mediului competente,
în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode.
Pentru suprafeţele de teren propuse pentru concesionare , Consiliul Judeţean Ialomiţa

a primit de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale "aviz
favorabil „nr.1716 PS/07.07.2020 şi nr.2907 PS/10.12.2020 .

Director Executiv

Gheorghe PROCA

la Hotărârea CJ Ialomiţanr.
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DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE
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CAP.2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea
procedurii de
concesionare.,
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CAP.3. CAIETUL DE SARCINI

1. Informaţii generale privind obiectul concesiuni, narearaorer cenaee eee anaaa reereaearanaa 5
1.1. Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
1,2. Destinația bunurilorcefac obiectul concesiunii;
1.3. Condiţiile de exploatare a concesiunii;
1.4. Obiective
2. Condiţii generale ale concesiunii.... mana cara cre cazareasean rana anazeaaan aaa a anna inune seaeeaace ana 8
2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea
concesiunii;

2.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;
2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanență;
2.4. Interdicţia subconcesionării bunului concesionat;

2,5. Condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata
concesiunii;

2.6. Durata concesiunii;

2.7. Redevenţa minimă;

2.8. Natura și cuantumul garanțiilorsolicitate de concedent;

2.9. Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent;

3, Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele... 12
4. Clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune
CAP.4 Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor
CAP.5. Informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire ...
CAP.6. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac......
CAP.7 Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii...
CAP.8. Draft Contract
CAP.9. Formulare

CAP.10. HĂRȚI„uneeenenaeasezana ananasenaaaeaeaeaata eter easaaaa ae
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DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE
Cap.1.INFORMAȚII GENERALE
1.1.Denumirea - CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
1.2, Codulfiscal - 4231776
1.3. Adresa - Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1

1.4. Cont - R089TREZ39121A4300530XXXX- Trezoreria Municipiului Slobozia
1.5. Cont de garanţii - RO 67TREZ3915006XXX000121 - Trezoreria Municipiului

Slobozia
1.6.Numărul de telefon - 0243/230201
1.7.Numărul de fax - 0243/ 233.000
1.8. Adresa de e-mail - cji?cicnet.ro
1,9.Persoană de contact ; Informaţii suplimentare: la numărul de telefon:
0243/230201 int, 244, fax. 0243/233.000, Compartiment patrimoniu public şi
privat, persoană de contact: consilier Şelaru Gheorghe.
Cap.2.INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA
PROCEDURII DE CONCESIONARE,;
Forma de concesiunare - LICITAȚIE cu oferte în plic sigilat.
Cadrullegislativ de referinţă:
1. Ordonanţade Urgenţă nr.57/2019 - privind Codul Administrativ

2, Hotărârea Consiliului Judeţean, nr.____ din data de

3. Orice alte acte normative relative la obiectul documentației deatribuire.

1.
2.

Procedura de licitaţie se va desfășura dacă au fost depuse cel puţin 2 oferte

valabile pentru fiecare modul.
În caz contrar concedentulavând obligaţia să anuleze procedura dacă nu au fost

depuse 2 oferte valabile pentru fiecare modul şi să organizeze o nouălicitație
în aceleași condiţii în termen de 15 zile de la publicarea unui nou anunţ pentru
modulele care nu respect condiţiile de la pct.1.
25

În cazul organizării unei noilicitaţii , procedura este valabilă în situaţia în care a
fost depusăcel puţin o ofertă valabilă pentru fiecare modul.
În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduride licitaţie nu se depune
nicio ofertă valabilă, concedentul anulează procedura de licitaţie.
Pentru cea de-a doualicitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată
pentru prima licitație.
Termen de raspunsla solicitări de clarificări -5 zile lucrătoare de la primirea

acestora.
În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând
astfel concedentulîn imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la punctul
6, acesta din urmăare totuşi obligaţia de a răspundela solicitarea de clarificare

în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate

înainte de data limită de depunere a ofertelor,
După primirea ofertelor, în perioada anunţată şi înscrierea lorîn ordinea primirii
în registrul de intrare a documentelor la Consiliul Judeţean Ialomiţa plicurile
închise și sigilate vorfi predate comisiei de evaluare, constituită prin Hotararea
Consiliul Judeţean Ialomița nr.___ din
la data și ora fixată pentru

deschiderealor prevazută în anunţul publicitar.

Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică.
În deschiderea ședinței Președintele comisiei delicitaţie anunţă:
Componenţa comisiei de licitaţie;
Suprafaţa de teren cu destinația exploatare agricolă ce se concesionează;

popa

10.

e.

f.

11,

Nivelul de pornire al redevenţei minime obligatorii;

Denumirea și numărul de ordine al ofertanților - stabilit în funcție dedata și
ora depunerii documentelor în vederea participării la licitație,
Modul de desfăşurare a şedinţeide licitație, asigurându-se ca fiecare ofertant

a înţeles aceasta procedură şi răspunde la eventualele întrebări puse de
ofertanți.

Preşedintele comisiei va aduce la cunoștința ofertanților neacceptarea de
obiecţii, sugestii sau derogări dela procedură din partea ofertanților.
În cadrul ședinței de deschidere nu este permisă respingerea nici unei oferte, cu
excepţia celor care se încadreazăîntr-una dintre următoarele situaţii:

a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât
cele stabilite în anunţul publicitar ;
b) nu sunt însoţite de garanţia de participare,în cuantumulşi forma stabilită.
12,

13,

Deschiderea ofertelor va avea loc la data şi ora menţionate în anunţuldelicitaţie,
în prezenţa ofertanţilor sau a persoanelor care reprezintă ofertanţii la licitaţie,
în baza împuternicirii acordate de aceştia, comisia de licitaţie procedează la

identificarea ofertanţilor şi la deschiderea plicurilor exterioare conținând
documentele de participare ale ofertanţilor prezenţi.

După deschidereaplicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care
nu conțin totalitatea documentelor și datelor cerute în “Instrucţiunile privind

modul de elaborare și prezentare a ofertelor”şi întocmeşte un proces-verbal, în
14,

care se menţionează rezultatul deschiderii plicurilor respective.
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a
solicita clarificări şi după caz, completări ale documentelor prezentate de

ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

ar

15.
16.
17.
18.

19,

Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite
de către concedent ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea

propunerii comisiei de evaluare.
Ofertanţii trebuie să răspundăla solicitarea concedentului în termen de 3 zile
lucrătoare de la primirea acesteia.

Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să
determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.
Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea

procesului verbal de către toți membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi,

și numai dacăexistă cel putin 2 oferte valabile pentru fiecare modul.
În baza procesului- verbalîn care se menţionează ofertele valabile, ofertele care

nu îndeplinesccriteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă
de la procedura de atribuire, comisia de evaluare întocmeste, în termen de 1 zile

lucrătoare, un raport pe care îl transmite Președintelui Consiliului Judeţean
Ialomița care cuprinde
descrierea procedurii de concesionareşi operațiunile de evaluare,
elementele esențiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului
câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant,

20.

21,

cauzele respingerii.

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

participat la procedura de licitaţie şi ale căror oferte au fost excluse, indicând
motivele excluderii.
Concedentul poate să încheie contractul de concesiune de bunuri proprietate
privată numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la
datarealizării comunicării,

+91 SISQ Fogoraten.
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Cap. 3 CAIETUL DE SARCINI

„1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII;
1.1.

Descriereași identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

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

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

concesiunii.
Consiliul Judeţean Ialomiţa are la această dată în domeniul privat al judeţului,
suprafața de 600,1320 ha teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosință
arabil, situată în extravilanul comunei VLĂDENI,terenliber de sarcini.
Terenurile propuse spre concesionare, sunt terenuri cu destinaţia agricolă
din categoria de folosinţă arabil , această categorie cuprinde terenurile care se ară în

fiecare an sau la mai mulţiani (2-6 ani) şi sunt cultivate cu plante anuale sau perene

cum ar fi : cereale, leguminoase, plante tehnice şi industriale, plante medicinale și
aromate,plante furajere etc. în categoria de folosinţă arabil se includ : arabil propriu-zis,
pajişti cultivate, gradini de legume,orezării, sere, solarii şi răsadniţe, căpșunării, catină
albă, moringaoleiferă şi alte culturi perene.
Potenţialul de producţie a terenurilor se clasifică, în funcţie de sol, relief, clima,

apa freatică , pe baza notelor de bonitare naturală pentru teren, în 5 clase de calitate.
în urma studiilor pedologice şi bonitare profile sol pentru aceste terenuri
executat de către Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa,

aceste terenuri suntîncadrate majoritatea conform studiuluiîn clasa III-a de calitate:
e

Clasa III (41 - 60 puncte) - terenuri cu soluri mijlociu fertile, în condiţii
climaterice de temperatură şi precipitații moderat favorabile pentru culturi cu
soluri profunde sau moderat profunde, cu textura mijlocie, mijlociu-grosiera sau
fina.
Caracteristicile solului sunt următoarele :
e Esteunsolprofund cu volum edafic mijlociu-mare.

e

e
e

e

Conţinutul de săruri solubile creşte pe profil de la suprafaţă spre

adâncime.

Reacţia solurilor este slab alcalină.

Conţinutul de humus este mic-mijlociu.

Conţinutul de fosfor mobilsi potasiu mobil este mic.

Îndiguirea terenului, executarea de canale de desecare, de preluare a excesului
de apă şi de evacuare a acestuia, a contribuit în mod substanţial la îmbunătăţirea

calității solurilor din această zonă (aeraţie, permeabilitate, drenaj).Solurile de luncă au

ca material parental depozite fluviatile caracterizate printr-o mare variaţie texturală și
mineralogică. Textura depozitelor aluviale este mai grosieră în apropierea albiei și din
5

ce în ce mai fină spre terasă. Neomogenitatea texturală a depozitelor aluviale se

manifestă şi pe verticală în același loc, pe adâncime întâlnindu-se adesea straturi cu
textură şi grosimi diferite. Vegetaţia ca factor de solificare a favorizat formarea unor

soluri bogateîn humus, acestea datorită faptului că a fost alcătuită în special din ierburi
perene, ierburice lasă în sol o cantitate mai mare de materie organică decât plantele
anuale,

Profilul morfologic de sol prezintă un orizont A de 35- 58 cm,divizibil intr-un A
arat de 15- 25 cm lutos, lutoargilos şi argilos, brun cenușiu foarte închis-brun foarte
închis, cu structură slab - moderat dezvoltată, glomerulara- grauntoasa, mică-medie. Un

orizont A/C sau A/G de 15 - 42 cm, ceface trecerea spre orizontul C sau Go, gleizat
slab-moderat, nisip lutos, lut nisipos,lutos, lutoargilosși argilos.
Caracteristica esenţială a resurselor naturale de umiditate pe cuprinsul judeţului

Ialomiţa o reprezintă oscilaţiile puterniceîn timp, de la un an la altul, cât şiîn cadrul
aceluiași an, de la o lună la alta. Aceasta din urmă este deosebit de pregnantă în
perioadacaldă a anului când torenţialitatea precipitațiilor este deosebit de pronunțată,
Suprafaţa de 600,1230 hateren arabil aflat pe raza U.A.T. Vladenia fost împarțită
în 3 module conform cărţilor funciare după cum urmează:
Nr.

Modul|
1
2

3

Carte

funciară
22192
22262

22262
TOTAL

Suprafaţa

Totală (ha)
370,9016
264,9178

38,6689
6744883

Arabil

(ha)
339,6928
227,2351

33,2041
[600,1320

Ape

(ha)
0
0

1,3070
1,3070

Canale

Drumuri

C.C.(diguri)

3,1554
49,6935

0,9998
20,5914

0,0026
2,7644

(ha)
17,8029
28,7352

(ha)
_13,0652
6,5264

(ha)
0,3407
2,4211

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

MODULUL 1 - Suprafața de 370,9016 ha, cuprinsă în cartea funciară nr.22192
parţial este situatăîn partea de nord terenului deţinut dejudețul Ialomiţa,pe teritoriul
administrativ al U.A.T. Vlădeni, fiind situată la o distanță de aproximativ 3 km de

localitatea Vlădeni, și cale de acces principală drum exploatare pietruit,

următoarele vecinătăți:
1,
Nord-digul de regularizare a râului Ialomiţa;
2.
Sud-teren concesionat de S.C. Agricola Găina S.R.L.şi teren liber sarcini;
3.
Vest-teren concesionatde S.C. Agricola GăinaS.R.L;
4,
Est-teren concesionat de S.C. Green Harvest S.R,L,

având

ISTORIC - Suprafaţa sus menţionată a fost concesionată pânăîn anul 2020

MODULUL 2 - 264,9178 ha cuprinsă în cartea funciară nr. 22262 parţial este

situată în centrul terenului deţinut de judeţul Ialomiţa, pe teritoriul administrativ al

U.A.T. Vlădeni,fiind situatăla o distanţă aproximativ de 2,5 km de intravilanullocalităţii

Vlădeni cu cale de acces principală drum exploatare pietruit, drum de exploatare având
următoarele vecinătăţi:
1. Nord - teren domeniul privat liber sarcini, S.C. Green Harvest SRL (drum
exploatare pietruit);
2. Sud - teren concesionat S.C. Agricola Găina SRL şi Şeitan Marius Eugen [.L.;

3. Vest-teren concesionat de S.C. Agricola Găina SRL;
6"

4. Est - teren concesionat de Seitan Marius Eugen I.I., Asociația Vânătorilor și
Pescarilor Sportivi "ACVILA,proprietari persoanefizice, respectiv
ISTORIC - Suprafața sus menţionatăa fost concesionată până în anul 2020
MODULUL - 3 -

38,6689 ha cuprinsă în cartea funciară nr. 22262 parţial la o

distanță de 0,08 km de intravilanul localităţii Vlădeni, cu cale de acces , drum de
exploatare având următoarele vecinătăţi:
1.
2.
3.

Nord - teren libersarcini;
Sud - teren extravilan U.A.T. Vlădeni;
Est teren domeniul public liber sarcini;

4. Vest- teren extravilan U.A.T. Vlădeni,
ISTORIC - Nu a maifostcultivat din anul 2015
1.2. Destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

Având în vedere cele prezentate mai sus , constatăm faptul, că terenurile propuse
pentru concesionare pot fi folosite şi valorificateîn condiţiile date pentru următoarele
culturi :

A, Culturi de cereale :
e
e
e

Grâu
Porumb
Orzşi orzoică

B. Legumicultură

C. Plante tehniceşi industriale
e Floarea soarelui
e
Rapiţăpentruulei

e
e

Sfeclă de zahăr
Cultura de in şi cânepă pentru fibre

e 'Tutunși hamei
e Soia
D. Plante medicinale şi aromatice - aşa cum sunt ele definite în Legea
nr.491/2003 - a plantelor medicinale și aromatice şi Ghidul de bună practică pentru

cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi aromatice - aprobat prin Ordinul
nr.170/2011
E. Plante furajere

1.3. Condiţiile de exploatare a concesiunii;
Concesionarul este obligat să exploateze periscul şi pe cheltuiala sa, în fiecare
an, toată suprafața concesionată pentru care a depus ofertă la licitaţia ,

1,4. Obiectivele de ordin:

- Motivația pentru componenta economica:
- administrarea eficienta a domeniului privatal județului Ialomiţa pentru atragerea de
venituri suplimentarela bugetul județului;
- facilitarea dezvoltării agriculturii (ramură economică importantă, într-un județ
preponderent agrar), prin intermediul căreia se creează locuri de muncă și venituri
pentru locuitorii din zonă
- dezvoltarea agenţilor economici, care vor adjudeca terenurile concesionate în urma

licitaţiei , dar și generarea unei dezvoltări pe orizontală a altor societăți comerciale
575

(furnizori de carburanţi, semințe, pesticide, îngrăşăminte chimice, deținători sau

comercianţi de utilaje agricole,etc.)
- Motivația pentru componenta financiară:
Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt următoarele:

- concesionarul va achita autorităţii, în contravaloarea terenului concesionat , o

redevență anuală stabilită prin contract.
- concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului
concesionat, în sarcina concesionarului( inclusiv cele de mediu).
- Motivația pentru componenta socială:
- crearea unui climat care sa atragă si investiții ce au un impact pozitiv asupra
comunității.
- ocuparea unei părți din forța de muncă din zonă, fie prin angajarea cu contract de
muncă a unor oameni, fie prin utlizarea acestora ca zilieri,
- Motivația pentru componenta de mediu:
- concesionarul va avea obligaţia, prin contractul de concesiune, să respecte toată
legislaţia în vigoare pe probleme de mediu. Contractul transferă responsabilitatea
viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protecţia mediului, printre
care unele dintre cele mai importante sunt:
- luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuareasi evitarea poluării soluluisi a

apei subterane, cu efecte asupra sănătății populaţiei;
- utilizarea durabilă a resurselor;

-

îmbunătăţirea

factorilor

de

mediu

şi

a

microclimatului

din

amenajare şi întreținere, evitarea degradării solului,
- creșterea calității solului prin fertilizarea acestuia în procesul de producţie.

zonă

prin

2, CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNIL
2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în
deruiarea concesiunii;

a) La expirarea contractului de concesiune , concesionarul este obligat să restituie
în deplină proprietate,liber de sarcini bunul concesionat.
b) în contractul de concesiune se vor stipula în mod obligatoriu,distinct, categoriile
de bunuri ce vorfi utilizate de concesionarîn derularea concesiunii.
c) La încetarea, din orice cauză, a contratului de concesiune, bunurile ce au fost

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

-

-

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

întoarce în posesia concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini;

Bunurile de preluare, aşa cum au fost stabilite în contractul de concesiune vorfi

dobândite de concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe

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

Bunurile proprii, aşa cum au fost stabilite în contractul de concesiune, vor

rămâneîn proprietatea şi posesia concesionarului.

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

Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor
legale în domeniul protecţiei mediului.

2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;
Concesionarul este obligat să asigure exploatarea în regim de continuitate şi
permanență a bunurilor proprietate privată aferente
concesionate pe durata

contractului de concesiune.

2.4. Interdicţia subconcesionării bunului concesionat;

Este interzisă subconcesionareaîn totalitate sau în parte a bunurilor proprietate
privată concesionate. După finalizarea procedurii de licitaţie şi încheierea contractului
de concesiune, concesionarul are obligația de a exploata în mod direct, pe riscul şi
răspundereasa bunurile proprietate privată ce fac obiectul concesiunii,

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

Concesionarul are dreptul de a închiria
concesionate, cu respectarea prevederilor legale .

bunurile

proprietate

privată

2.6. Durata concesiunii;

Durata concesionării propusă pentru aceste suprafețe este următoarea:
e 10ani dela data semnării contractului de concesiune pentru :

-

Plante tehnice şi industriale

- Plante furajere
- Plante medicinale și aromatice
- Cultura de cereale
Legumicultură
Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată poate fi prelungit prin

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

nu depășească 49 de ani, în urma adoptării unei Hotărâri de Consiliu Judeţean, în urma
unei solicitări a concesionarului cu minim 6 luni înainte de expirarea contractului de
concesiune.
2.7. Redevenţa minimă;
2.7.1, Pentru exploatarea şi valorificarea suprafeţei de teren de 600.1230 ha teren cu

destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil, în condiţii de legalitate având în

vedere caracteristica activităţilor ce se vor desfăşura pe aceste terenuri , precum și
categoria de folosință a terenului concesionat,
nivelul minim al valorii
redevenţei/ha/an de la care porneştelicitaţia este de 1.000,00 lei/ha/an, urmărinduse obținerea unor venituri suplimentare la bugetul judeţului, dar in acelaşi timp se va

aveaîn vedere si încurajarea investitorilor.
2.7.2. Preţul redevenţei licitat, va fi cel puţin egal cu 1.000,00 lei/ha/an

din

prezentul caiet de sarcini, se indexează anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inflației
comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul precedent.
2.7.3. Preţul redevenţeilicitat, se va plăti după cum urmează:

a) pentru contractele încheiate până la 31 iulie, redevenţa se plăteşte în două
tranşe, respectiv: 50% din cuantumul redevenței în termen de 30 de zile de la
data semnării contractului iar diferența de 50% până la data de 31 octombrie,

b) pentru următorii ani ai concesiunii, redevenţa se plăteşte în două tranșe,
respectiv: 50% din cuantumul redevenţa până la data de 31 iulie iar diferența

de 50% până la data de 31 octombrie,

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

d) plata redevenţei se face de către concesionar în contul IBAN RO
RO089TREZ39121A300530XXXX - Trezoreria Municipiului Slobozia, la
termeneleși în condiţiile prevăzute, pe baza facturii emise de concedent

e) neplata redevenţei în termen de 30 zile de la împlinirea termenului prevăzutîn

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

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

intervenția instanţelor judecătoreşti, prezenta clauză echivalând unui pact
comisoriu de gradul IV, conform art.1553 din Codul Civil și se procedează la
revenirea terenurilor la dispoziția concedentului fără nicio obligaţie a acestuia
față de concesionar.
2.8. Natura și cuantumul garanţiilor solicitate de concedent;

2.8.1, În vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la
organizator garanţia de participare în cuantum de 5 % din suma datorată
concedentului, cu titlu de redevență minimă (de la care se pornește licitația pentru

primul an al concesiuni, calculată în funcţie de suprafața pe care ofertantul
intenționează să o concesioneze).
2.8.2. Valoarea garanţiei de participare este următoarea :

-

Val.Min

Ş

Modul

Suprafaţă

Redevenţă

Valtotală/an

M.1
M.2
M.3
TOTAL

339,6928
227,2351
33,2041
600,1320

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

339.692,80
227.235,10
33,204,10
600.123,00

(ha)

Lei/ha

ei/ha

Val.Garanţie
Participare

5% lei

16.984,64
11.361,76
1.660,20
30.006,60:

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

b) Garanţia poatefi constituită și prin depunere în numerar a valorii aceasteia la

casieria Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru valori până la 5.000lei

c) Garanţia trebuie să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate

prevăzute în documentaţiade atribuire,

2.8.4. Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de 10 zile
lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător în urma unei cereri de restituire,

cu excepţia ofertantului declarat câştigător cu care se va încheia contractul de
concesiune,
2.8.5. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:

a) dacă ofertantulîşi retrage oferta în termenul devalabilitate al acesteia;

b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu semnează contractul în termen de
30 de zile de la datala care proprietarula informat ofertantul despre alegerea

ofertei sale.
2.8.6. (1) În termen de 30 zile de la data încheierii contractului de concesiune,

concesionarulva depunecu titlu de garanţie, careva fi constituită pe parcursul derulării
contractului, o sumă reprezentând o cotă de 10% din suma datorată concedentului cu

titlu de redevenţă pentru primul an de concesionare pentru prelevarea penalităţilor de

înțârziere şi sumelor datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului

de concesiune.
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(2) Garanţiase returnează la cerereascrisă a concesionarului, în termen de 7 zile dela

încetarea contractului de concesiune, dacă aceasta nu fost utilizată de către concedent,

pentru prelevarea penalităţilor de întârziere și sumelor datorate concedentului de către
concesionar, în baza contractului de concesiune.

2.8.7. Garanţia se constituie :
a) Garanţia se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii
de o societate bancară, sau o societate de asigurărişi devine anexă la contract.
b) Garanţia trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate

prevăzuteîn contractul de concesiune,
c) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
d) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa
necondiționat, respectiv la prima cerere a concedentului, pe baza declarației
acestuiacu privire la culpa persoanei garantate

e) Concesionarulare obligația dea reînnoi garanția dacă această nu acoperă iniţial
)

întreaga perioadă a contractului de concesiune .

Garanţia se poate depuneși la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plată,în contul

concedentului nr. IBAN-RO 67 TREZ 391 500 6XXX 000121 deschis la
Trezoreria Municipiului Slobozia sau la casieria Consiliului Județean Ialomiţa.

2.9. Condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii,
cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de
siguranţă în exploatare, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului
sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
naţional, după caz, protecţia mediului, protecția muncii, condiţii impuse de
acordurile şi convențiile internaţionale la care România este parte,
Pe durata contractului de concesiune, Concesionarul va avea obligația protejării
domeniului privat al Consiliului Judeţean lalomiţa şi punerea în valoare a acestuia,
precum şi protecţia şi conservarea mediului natural şi construit în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.
Concesionarul este obligat ca pe durata exploatării bunurilor ce fac obiectul
concesiunii să respecte condiţiile privind protecţia muncii.

Concesionarul se obligă să folosească bunul concesionat cu prudenţa şi diligența

unui bun proprietar, conform obiectivelor concedentului, fară a diminuaîn orice mod
potențialul şi valoarea socio-economică a bunurilor oferiteîn concesiune.
În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de concesiune, interesul
public naţional sau judeţean o impune, prin act adiţional se va procedala reducerea cu
până la 5% a suprafeţei concesionate şi cu reducerea corespunzătoare a redevenţei
viitoare datorată de concesionar pentru suprafaţa respectivă.

Dacă

interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat

suprafaţa concesionată cu 5%, nu mai subzistă, această suprafață, va revenifără o nouă
procedură de licitație la concesionarul iniţial, cu majorarea corespunzătoare a
redevenţei datorate.
Predarea-primirea suprafeţei de teren menţionate mai sus se face pe bază de

proces verbalîncheiatla sfârşitul anuluiagricolîn care intervine modificarea suprafeţei.

Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a
contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul național sau
local, notificând acest fapt concesionarul.
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3.CONDIȚIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE
SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE;

3.1 Oferta vafi transmisă (depusă) până la data şi ora din anunţul de licitație,riscurile -

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

3,2 Ofertantultrebuie săia toate măsurile astfel încât oferta săfie primită şi înregistrată
de către concedent până la datași ora limită pentru depunere, adică până la data şi ora

stabilite în anunţul de participare pentru desfăşurarea licitaţiei de concesiune.

3.3 Oferta depusă la o altă adresa a concedentului decât cea stabilită în anunţul
concesiunii sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
Conţinutul ofertelor este confidenţial pânăla data stabilită pentru deschiderea acestora,
concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după

această dată.
3.4 Ofertele vor fi redactate obligatoriu în limba română. Orice document din cadrul

ofertei emis în altă limbă decât limba română, va fi depus împreună cu traducerea

autorizată. La data deschiderii ofertelor, documentele depusetrebuie să fie în termen.
3.5 Ofertele se depun la sediul concedentului - Consiliul Judeţean Ialomiţa Mun.

Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1, jud. Ialomiţa în două plicuri sigilate, unul exterior şi
unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în registrul
Oferte, precizându-se data şiora.
3.6 Oferta vafi depusă în 1 exemplar original în două plicuri închise şi sigilate, unul
exterior care va conţine documentele prevăzute în instrucțiunile privind modul de
elaborare și prezentare a ofertelor şi unul interior care va conţine oferta propriu-zisă
semnată de ofertant. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către
ofertant.
3.7 Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunerea ofertelor stabilită prin

anunţul de licitaţie şi este confidențială până la deschiderea de către comisia de

evaluare. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată

perioada de valabilitate stabilită de concedent.

3.8 Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării şi prezentării ofertei sale;
Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele
licitaţiei, este secretă şi se depune în vederea participării la licitaţie;

3.9 Dovada constituirii garanţiei de participare Ia licitaţie va fi atașată plicului

exterior. Neconstituirea garanţiei de participare până la data și ora limită de depunere a
ofertelor, atrâgedupăsine descalificareaofertaitului. Garânțiăde participare se”
restituie, la cererea scrisă a ofertanților, în termen de 7 zile de la semnarea contractului

de concesiune cu ofertantul declarant câştigător, în baza uneisolicitări scrise depuse la
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Constituirea garanţiei de bună execuţie după
semnarea contractului de concesiune de către ofertantul declarant câştigător în termen

de maxim 30 de zile de la data semnării acestuia, atrage după sine restituirea garanţiei

de participare pentru ofertantul declarant câştigător,
3.10 Fiecare participant poate depune doaro singură oferta,
3.11 Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia, potrivit
anunţului, atrage dupăsine pierderea garanţiei de participare.
3,12 Revocarea de către ofertantul câştigător a ofertei după adjudecare, atrage după
sine anularea licitaţiei şi pierderea garanţiei de participare şi, dacă este cazul, plata de

daune interese de către partea în culpă. Daune interese reprezintă paguba efectivă şi
câștigul nerealizat calculat la nivelul redevenței ofertate de câștigător în cadrul
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procedurii delicitatie pâna in momentul semnării unui nou contract dar nu mai târziu

de 12 luni.

4. CLAUZE REFERITOARELA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE
BUNURI PROPRIETATE PRIVATĂ.
Contractului de concesiune a bunurilor proprietate privată încetează în
următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune în măsuraîn care părțile nu

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

b) în cazulîn care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de
către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz
de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
C) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de
către concedent,cu plata unei despăgubiriîn sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de

către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata
unei despăgubiri;
f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelorși
condiţiilor reglementate de lege.
În situaţia prevăzutălalit. b), concedentulva notifica de îndată intenţia de a denunța
unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate privatăşi va face menţiune cu
privire la motivele ce au determinat această măsură.
În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către unadintre părți
prin contractul de concesiune de bunuri proprietate privată sau a incapacității
îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui
rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunțe cu privire la rezilierea
contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nustabilesc altfel.
În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în
cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de

îndată concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a

acestuia, declarând renunțareala concesiune. Concedentulnu va puteafi obligatla plata
vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a acestor
situații.
Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune însituația prevăzutăla lit.
b) se efectuează în baza actului de denunțare unilaterală sau în baza hotărârii
judecătorești definitive, în situația prevăzută la lit. c) şi d), în baza declaraţieiunilaterale

de reziliere a concedentului sau concesionarului, iar în situația prevăzută la lit. e), în

baza declaraţiei unilaterale de renunțarela concesiunea concesionarului.
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Cap. 4, INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE
SI PREZENTARE A OFERTELOR;

a)
b)

Ofertele vorfi redactate în limba română.
Persoanele fizice sau juridice în calitate de concesionar care au litigii cu
autoritatea publică,

sau care au debite neonorate, generate de neexecutarea

unor obligaţii contractuale către Consiliul Judeţean Ialomița, nu au dreptul de a
participa la şedinţele de licitaţie .

Ofertantul va prezenta un exemplar al ofertei și al documentelor care o
însoțesc în original , introduse în plicuri marcate care va fi înregistrat, în

d)
e)

ordinea primirii , precizându-se data şi ora.
Pe acest plic se va marca - Oferta pentrulicitaţie “Concesionarea unuiteren

cu destinaţia agricolă - LOT..........- categoria de folosinţă arabil proprietatea
privată a judeţului Ialomița - Inscripţia “ A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA mean ORA”
Denumirea şi adresa autorităţii concedente.

Denumirea și adresa concesionarului.
Alte
inscrisuri atrag descalificarea ofertantilor
8)
h) În acest plic sunt introduse cele două plicuri cu documentele de calificare și

oferta de preţ.

)

Pe plicul exterior va fi ataşată dovada achitarii garanţiei de participare la
licitaţie care este egală cu 5% din suma datorată concedentului, cu titlu de
redevență minimă (de la care se pornește licitaţia pentru primul an al
concesionării), calculatăîn funcţie de suprafața pe care ofertantul intenționează
să o concesioneze .
Plicurile interioare sigilate care cuprind formularul de ofertă vorfi introduse în
plicul exterior .

DOCUMENTE DE CALIFICARE -

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ACT CONSTITUTIV (statut, contract societate, etc, după caz); copie conform cu
originalul (Să aibă în obiectul de activitate „ activitate agricolă” ) -pentru

persoanelejuridice

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE - CUI - conform
persoanele juridice)

cu originalul (pentru:

COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE-pentrupersoanelefizice
DECLARATIE DE PARTICIPARE
DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
DECLARATIE privind neîncadrarea în prevederile Articolul 321 referitor la
Reguli privind conflictul de interese din OUG 57/2019

7) ÎMPUTERNICIRE

8)
9)

DECLARAȚIE privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, socialși

cu privirela relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de
concesiune bunuri proprietate privată,

CERTIFICAT CONSTATATOR, valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului

competent, privind activitatea ofertantului
10)DOVADAachitării obligațiilor de plată exigibile a impozitelorși taxelorlocalecertificate constatatoare dela organelefiscale competente;
14”

vvyYvyv

vYv

11)
DOVADA achitării obligațiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor
către bugetul general consolidat al statului, - certificate constatatoare de la
organele fiscale competente;
12)
INFORMAŢII GENERALE ofertant
PLICUL INTERIOR:
Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul socialal
acestuia.
FORMULARUL DE OFERTĂ semnat de ofertant; Formularul 4

DECLARATIE privind înfinţarea de perdele forestiere ; Formularul 8

DECLARATIE ANGAJAMENT AGRICULTURA ECOLOGICĂ ; Formular 9
CERTIFICAT care atestă calitatea de Operator(producător) în agricultura
ecologică , valabil pentru anul 2020-2021

Cap.5. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE
APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE, PRECUM ȘI PONDEREA
LOR;

Criterii de Atribuire

Criteriile de atribuire au fost stabilite

conform prevederilor art.318 din

0UG.57/2019 privind Codul Administrativ şi sunt următoarele :

F1, Nivelul redevenţei - 40enn nemai40 p
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “Nivelul redevenţei” se
acordă astfel:
a) pentru cea mai mare dintre redevențe se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv 40 puncte;
b) pentru altă redevenţă decât cea prevăzută la litera a, se acordă punctajul pentru
redevenţa “n”astfel: 40 x redevenţa „n”/redevenţa cea mai mare
F2. Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor - Vechimea pe COD CAEN
011î (cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de semințe oleaginoase ) - 10% „nenea mannaneaneaazara oraeaaarerepara araceaun 10p
e

Vechimea minimă - 6 luni, - nivel sub care se va acorda 0p

e Vechimea maxim -60 luni - nivelpeste care nu se acordă punctaj suplimentar
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “Capacitatea economicofinanciară a ofertanților” se acordăastfel:

a) pentru cea mai mare vechime se acordă punctajul maxim alocat factorului de
evaluare respectiv 10 puncte;
b) pentru alt nivel de vechime decîtcel prevăzut la litera a, se acordă punctajul se
acordă astfel: 10 x „n”/vechimea cea mai mare

F3. Condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat - Agricultură

ecologică -......25 Voua narenane aaa neaaeeaanana taemanaaaa aaaaanea aara renaa aaa enauaenana eaaan aaa 25p

Punctajul poate fi atribuit doar integral, Nu vorexista fracţii intermediare,
Condiţiile pentru primirea punctajului suntîntrunirea cumulativă a următoarelor:

-

Ofertantul se angajează să lucreze în viitor în sistem de agricultură
ecologică minim 10% din totalul suprafaței concesionate . Se va dovedi

prin Declaraţie angajament de înregistrare în Agricultura Ecologică

(conversie) începând cu anul imediat următor încheierii contractului ce

-

concesiune.

Ofertantul dovedește experienţa în practica agriculturii ecologice . Se va
dovedi cu Certificat care atestă calitatea de Operator(producător) în
agricultura ecologică , valabil pentru anul 2020-2021, emis de un Organism
autorizat de inspecția şi certificarea în agricultura ecologică pentru

activitatea pe care ofertantul o desfăşoară dâjă la momentul depunerii

ofertei.
Notă.1 - Ofertantul care va fi punctat pentru acestfactor are obligaţia ca în termen

cuprins între 3 ani şi 5 ani (dar nu mai mult de 5 ani)de la semnarea contractului de

concesiune să obţină certificarea pentru Agricultura ecologică conform Ordinului nr,
895/2016 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si
certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a
activitatii organismelor de control pentru suprafața declarată în ofertă conform
declaraţiei angajament.
Nota.2 - În cazulîn care nu sunt obținute aceste certificări , contractul de concesiune
înceteazăde drept cu obligativitate concesionarului de a plăti ca daune 10% din

valoarea redevenţei rămasă până la termenulfinalal contractului de concesiune

F.4, Protecţia mediului înconjurător; Înfinţarea de perdele forestiere 25%......25p

Înfințarea de perdele forestiere conform cerințelor Legii 289/2002 completată și
modificată cu Legea 213/2011 şi Codul Silvic. Ofertantulva prezenta o declaraţie pe
propria răspundere prin care se va angaja că în termen de maxim 12 luni dela
semnarea contractului de concesionare va realiza şi aviza documentaţia tehnicoeconomică pentru înfinţarea perdelelor forestiere şi în maxim 9 luni dela avizarea
acesteia va demara activităţile de plantare a perdelei forestiere peterenul concesionat.
Nerespectarea acestor termene dă dreptul concedentului de a calcula și pretinde

penalități deîntârziere în procent de 2 % pe lună aplicat asupravalorii
redevenţei/ha/lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţăși
pânăîn ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.
Ă

Nota.1 - Perdelele forestiere se vor înfința conform documentaţiei tehnico
economice aferentefiecări cărţifunciare .
Nota.2 - În conformitate cu prevederile art.101 alin.(4) din Codul Silvic
„suprafeţele de teren pe care se realizează perdele forestiere de protecţie, sunt scutite dela

plata redevenţeiaferente suprafeţei ocupate de perdeleleforestiere.

Nota.3 - La sfîrșitul duratei de concesionare a terenului, corpurile de padure şi
perdele foerestiere realizate de concesionar vor intra în posesia concedentului gratuit și
libere de sarcini, avînd regimul de bunuri de retur.

TOTAL

100 puncte

Notă - Vorfi declarate -ADMISIBILE- ofertele care înregistrează punctaj la cel puţin
3(trei) din cele 4(patru) criterii de atribuire menţionate
1.

1.Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de
ponderile prevăzute .Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare

punctaj în urmaaplicării criteriilor de atribuire
16”

2.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc,
departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul
de atribuire care are ponderea cea mai mare,iarîn cazul egalităţii în continuare,

departajarea se va face în funcţie de punctajul obținut pentru criteriul de

atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

Cap.6 INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL
DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC;
Concesionarulşi concedentul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă orice neînțelegere sau dispute care se poateiviîntreei în cadrul sau în legătură

cu îndeplinirea contractului.

Dacă dupa 30 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, concedentul şi

concesionarul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală,
soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea şi încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privată,

precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit Legii

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în
justiţie se introduce la secția contencios administrativ în a căruijurisdicție se află sediul
concedentului.

Instanţa competentă în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Ialomița,

Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, judetul Ialomita, Telefon: 0243
236 952, 0243 236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266, E-mail: tr-ialomita-pgrefjust.ro

infopubilQjust.ro.

Cap. 7 INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE
CONTRACTUALE OBLIGATORII.
informaţii generale
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată trebuie să conțină partea
reglementară, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele

convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a

contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.
(2) Contractul de concesiune debuhiiri proprietăte privată va cuprinde drepturile şi”
obligaţiile concesionaruluişi ale concedentului.
(3) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul

echilibrului

financiar

al

concesiunii

între

concesionarului și obligaţiile careîi sunt impuse.

drepturile

care

îi

sunt

acordate

(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată va cuprinde și clauze
contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și

concesionar.
(5) În contractul de concesiune de bunuri proprietate privată trebuie precizate în mod
distinct categoriile de bunurice vorfi utilizate de concesionarîn derularea concesiunii,
respectiv:

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini
concedentului la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privată.

Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au
rezultat în urmainvestiţiilor impuse prin caietul desarcini;
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b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate
privată rămân în proprietatea concesionarului, Sunt bunuri proprii bunurile care au
aparţinut concesionaruluiși au fostutilizate de către acesta pe durata concesiunii.

(6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată va fi încheiat în limba

română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,

(7) În cazul în care concesionarul este de o altă naționalitate sau cetățenie decât cea

română și dacă părțile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri
proprietate privată se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română și

douăîntr-o altă limbăaleasă de acestea,

(8) În situația prevăzută la alin. (7) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba

românăşi un exemplarîn limba străină în care a fost redactat contractul,
(9) În caz delitigiu, exemplarele în limba românăale contractului prevalează.

Drepturile şi obligaţiile concesionarului
(1) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privată, concesionarul

dobândește dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate
privată ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelorstabilite de către concedent.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele

bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și scopuluistabilit de părți

prin contractul de concesiune de bunuri proprietate privată.
(3) Concesionarul își execută obligaţiile potrivit termenilor și condiţiilor prevăzute în

contractul de concesiune de bunuri proprietate privată și în acord cu prevederile legale
specifice bunului concesionat,
(4) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuţia
obligațiilor sale,în cazul în care această creştere rezultă în urma:

a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

b) unui caz de forță majoră sau unui caz fortuit.
(5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor
proprietate privată.
(6) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privată, concesionarul
are obligaţia să asigure exploatareaeficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a
bunurilor proprietate privată care fac obiectul concesiunii.

(7) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării

contractului de concesiune de bunuri proprietate privată să depună, cutitlu de garanţie,
o sumăfixă reprezentând o cotă-parte dinsumaobligaţiei deplatăcătre concedent,
stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare.
(8) Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate
concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune de bunuri
proprietate privată.

(9) Concesionarul poate constitui dreptgaranție șititluri de credit, asupra cărora se va

institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului.

(10) Concesionaruleste obligat să plătească redevenţala valoarea și în modulstabilit în

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

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

alte cauze decâtprin ajungere la termen, forță majoră sau caz fortuit, concesionaruleste
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(11) La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privată,
concesionarul este obligat să restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate,
liber de orice sarcină, bunul concesionat.

(12) În condiţiile încetării contractului de concesiune de bunuriproprietate privată din
alte cauze decât prin ajungere la termen,forță majoră sau caz fortuit, concesionarul este
obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate privată, în condiţiile

stipulateîn contract, până la preluarea acestora de către concedent.

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

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

Drepturile şi obligaţiile concedentului

(1) Concedentulare dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune

de bunuri proprietate privată modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către
concesionar.

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

proprietate privată.

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

rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate privată,
(4) Concedentul este obligatsă notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de
natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
(5) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune
de bunuri proprietate privată, în afară de cazurile prevăzute de lege.
(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului .de
concesiune de bunuri proprietate privată, cu notificarea prealabilă a concesionarului,
din motive excepţionale legate de interesul național sau local, după caz.
(7) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite
de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune de bunuri

proprietate privată.

(8) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune de bunuri

proprietate privatăîi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără
întârziereo justă despăgubire.

(9) În caz de dezacordîntre concedent și concesionarcu privire la suma despăgubiri,

aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Dezacordul nu
exclude îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar.
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Nr.

din __/___/2021

I. Părțile contractante
Judeţul Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluţiei nr.1, cod

920032, tel. 0243/230201, fax. 0243/233000, Cod fiscal 4231776, cont
RO
deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin
domnul PAVEL MARIAN - PREȘEDINTE al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de
CONCEDENT, pe de o parte,

Şi

jud.

Comerțului

cod.

,

cu

sediul

în

C.I.F./C.U.l nr.

cont
telefon/fax
juridică) pe de altă parte,

RO

,

str,

„nr.

număr de ordine la Registrul

deschis

la

, În calitate de CONCESIONAR,(persoană

Sau
,
jud.

cod.

domiciliat
„CN.P.

în

eliberat la data de
de
deschis la
„telefon/fax.
pe de altă parte,(persoanăfizică)

str,
„C.1/B. seria___„nr.

„nr,
,

cont RO
, În calitate de CONCESIONAR,

La data de... eee neneneea eee„la sediul concedentului, în temeiul OUG 57/2019

privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. ........., s-a

încheiat prezentul Contract de Concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune
Art, 1, (1) Obiectul contractului de concesiune este predarea de către concedent şi
preluareaîn scopul exploatării de către concesionara terenului cu destinația agricolăcategoria de folosință arabil , proprietatea privată a Judeţului Ialomiţa , situat în
extravilanul comiinei VLĂDENI.
Suprafaţa totală concesionată =
ha
(2) Terenul concesionat vafi folosit de către concesionar doar în scopul - cultivării
cerealelor conform ofertei depuse la licitaţia din data de
(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarulva utiliza următoarele

categorii de bunuri:
a) Bunurile de retur: constând din teren cu destinaţia agricolă - categoria de
folosinţă arabil,

ha;

b) Bunurile de preluare: bunurile utilizate de către concesionar pe perioada
concesiunii, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul își
exprimă intenţia de a le cumpăra la încetarea concesiunii, dacă este cazul;
c) Bunurile proprii: bunuri utilizate pe durata concesionării de concesionar ce
sunt şi rămân proprietatea acestuia la încetarea contractului, dacă nu sunt fructe

industriale sau nu fac obiectul intenției concedentului de a le achiziționa ca
bunuri de preluare.
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CONTRACT DE CONCESIUNE
privind concesionarea a unei suprafeţe de
ha
teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil

situată în extravilanul comunei VLĂDENI

Nr.

din __/___/2021

I. Părţile contractante

Judeţul Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluţiei nr.1, cod
920032, tel. 0243/230201, fax. 0243/233000, Cod fiscal 4231776, cont

RO

deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin

domnul PAVEL MARIAN - PREŞEDINTE al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de
CONCEDENT, pe de o parte,

Şi

jud.
Comerţului

cu

cod,

sediul

în

CLE./C.UL nr.
cont
RO

, telefon/fax
juridică) pe de altă parte,

str,

nr.

număr de ordine la Registrul
deschis
la

În calitate de CONCESIONAR,(persoană

Sau
,
jud.

cod.

eliberat la data de

domiciliat
„CNP.

în

de

deschis la
„telefon/fax
pe de altă parte,(persoană fizică)

, str,
„C.I/B.I seria __„nr.

cont RO

nr.

,

În calitate de CONCESIONAR,

La data de... eee nenea„la sediul concedentului, în temeiul OUG 57/2019

privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. ........., s-a

încheiat prezentul Contract de Concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune
Art. 1, (1) Obiectul contractului de concesiune este predarea de către concedentși

preluarea în scopul exploatării de către concesionar a terenului cu destinaţia agricolă-

categoria de folosință arabil , proprietatea privată a Judeţului Ialomiţa , situat în

extravilanul comunei VLĂDENI.

Suprafaţa totală concesionată =
ha
(2) Terenul concesionat va fi folosit de către concesionar doar în scopul - cultivării
cerealelor conform ofertei depuse lalicitația din data de

(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarulvautiliza următoarele

categorii de bunuri:
a) Bunurile de retur: constând din teren cu destinația agricolă - categoria de

folosinţă arabil,

ha;
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b) Bunurile de preluare: bunurile utilizate de către concesionar pe perioada
concesiunii, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul își
exprimă intenţia dea le cumpărala încetarea concesiunii, dacă este cazul;
c) Bunurile proprii: bunuri utilizate pe durata concesionării de concesionar ce
sunt şi rămân proprietatea acestuia la încetarea contractului, dacă nu suntfructe

industriale sau nu fac obiectul intenţiei concedentului de a le achiziționa ca

bunuri de preluare.

(4) La încetarea contractului de concesiune, din orice cauză concesionarul este obligat
să restituie, în deplină proprietate,liber de orice sarcină, bunul concesionat .
(5) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost

utilizate de concesionar în derularea contractului vorfi repartizate după cum urmează:

-

-

bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, se vor
întoarce în posesia concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini;
bunurile de preluare, așa cum au fost stabilite în caietul de sarcini vor fi
dobândite de concedent de la concesionar contra unei sume de banistabilite
pe bază de evaluare întocmită de una din părți şi însușită de cealaltă parte
sau pe bază de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent;
bunurile proprii, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, vor rămâne în
proprietatea şi posesia concesionarului.

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

anexat la prezentul contractcare este parte integrantă din acesta,
(2) Predarea-primirea terenului ce face obiectul concesiunii se va efectua în termen
de 10 zile de la încheierea contractului, şi va fi consemnată într-un proces-verbal
încheiatîntre părţi care devine anexă la contract.
(3) Contractul de concesiune încheiatîn scris şi înregistratla primăria pe raza
cărorase află terenul constituie titlu executoriu pentru plata redevenţeila

termenele şi în modalităţile stabilite în contract.

(4) Nivelul redevenţei nu poate fi modificat de concesionar ca urmare a unor
pierderi datorate unorfactori naturali (calamităţi, inundaţii, secetă etc.),
(5) Părţile sunt obligate să notifice primăriei pe raza căreia se află terenul

concesionat și la care a fost înregistrat contractul de concesiune orice
modificare a nivelului redevenţei:

(6) Concesionarul. are interdicţia de a subconcesiona sau cesiona, total sau
parțial contractul de concesiune,

III, Termenul

Art. 3, (1) Durata concesiunii este de

__/__/2021pânăla __/___/20....

_____ ani, începând de la data de

(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată poate fi prelungit prin

acordul de voinţăal părţilor, încheiatîn formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să
nu depăşească 49 de ani, în urma adoptării unei Hotărâri de Consiliu Judeţean, în urma
unei solicitări a concesionarului cu minim 6 luni înainte de expirarea contractului de
concesiune.
IV, Redevenţa

Art. 4. (1) Nivelul redevenţei este de

„lei/ha/an aşa cum a fost specificatîn

oferta de preţ pentru suprafaţa de ......... washa concesionată , iar valoarea totală a

redevenţei este de

lei/an şi se va plăti după cum urmează:
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8) pentru contractele încheiate până la 31 iulie, redevența se plăteşte în două
tranșe, respectiv: 50% din cuantumul redevenţei în termen de 30 de zile de la
data semnării contractului iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie.
h) pentru următorii ani ai concesiunii, redevența se plăteşte în două tranșe,

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

i)

pentru perioada cuprinsăîntre 01 ianuarie a ultimuluian al concesiunii şi data
încetării contractului redevența, se plăteşte pânăla data de 31 ianuarie a
anului respectiv.

(2) Redevenţase indexează anual, la 1 ianuarie, cu indicele deinflație comunicat

de Institutul Naţional de Statistică pentru anul precedent.

V. Plata redevenţei
Art. 5. (1) Plata redevenţei se face de către concesionar in contul nr. IBAN
R089TREZ391214300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, la

termenele și în condiţiile prevăzute la art.4 din prezentul contract, pe baza facturii

emise de concedent.
(2) Neplata redevenţei în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului
prevăzut la art. 4 din contract, atrage după sine transmiterea de către concedenta unei
somaţii de plată, către concesionar.
(3) Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, concesionarul
nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, fără
intervenţia instanţelor judecătoreşti, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de
gradul IV, conform art.1553 din CodulCivil şi se procedează la revenirea terenurilor la
dispoziţia concedentuluifără nicio obligaţie a acestuia față de concesionar.
(4) Concesionarul rămâne obligat să plătească redevența datorată până la
retragerea terenului concesionat, stabilită prin procesul verbal de predare-primire şi a
penalizărilor de întârziere, calculate potrivit art.11 alin,2 din prezentul contract
datorate până la plata integrală a sumelor din concesionare .
VI. Documentele contractului:
Art, 6. (1) Documentele contractului sunt:
- Oferta de preț parte integrantă din prezentul contract

-

-

Caietulde sarcinial licitației de concesionare

Procesul verbal de predare - primire a terenului concesionat
Titlul de garanţie constituit printr-un instrument de garantare emis în

condiţiile legii deo societate bancară, sau o societate de asigurări.
VII. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art. 7.1. - Drepturile și obligaţiile concedentului:

a) Să predea terenul concesionarului la termenşi în condiţiile stabilite de prezentul
contract;

b) Să îl garanteze pe concesionar de evicţiune totală sau parțială, precum și de
viciile ascunse ale lucrului pe care concesionează;
c) Să nuia niciun fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului concesionat, de
natură să-l tulbure pe concesionar;
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d)

Să controleze oricând modul în care concesionarul exploatează terenul

concesionat. Pe timpul controlului, proprietarul vafi însoţit de concesionar sau
de un împuternicital acestuia;
e) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în
prezenţa reprezentantului acestuia, cu excepția cazurilor când concesionarul își
dă acordul, în scris, cu privire la verificarea în absenţa sa sau când aceasta are

rolul de a constatasituaţii de fapt reclamate, în scris, de concesionar.
În caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului, să acţioneze

8)

împreună cu concesionarul, potrivit legii, pentru încetarea actelor de tulburare;

Să primească, la încetarea contractului, terenulcare a făcut obiectul acestuia.
h) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementara

contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul naţional

j)
k)

sau județean, notificând acest fapt concesionarul.
Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de
concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege şi de prezentul contract.
Concedentul este obligat să notifice concesionarul la apariţia
oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

Concedentulare dreptul ca pe parcursul derulării contractului, dacă interesul
public, județean sau național o impune,prin act adițional la prezentul contract, să
reducă suprafața concesionatăîn condiţiile art,14

Art. 7.2. - Drepturile şi obligațiile concesionarului:

Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe cheltuiala
sa, bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune.

Să primească terenul concesionatla termen şi în condiţiile stabilite de prezentul

contract;

Să folosească terenul pe care 1-a concesionat în scopul pentru care a fost
concesionat, după cum s-a prezentat în oferta depusă la licitația în condiţiile

d)
e)

stabilite prin contract;

Să nu degradeze terenul concesionat;

Să nu schimbecategoria de folosinţă terenului concesionatfără acordulscris al
concedentului;

Să plătească redevenţa la termenulși în condiţiile prevăzute la cap. IV;
£) Să ceară acordul concedentului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe

h)

teren;

Să suporte taxele de încheiere, înregistrare și publicitate a contractului de
concesiune;

j)

Să comunice concedentuluiși să solicite acestuia să intervină în cazurile în care
este tulburat de terți în exploatarea terenului concesionat ;
La încetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul concesionatîn starea

k)

Să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului

ID)
m)

în care 1-a primit de la concedent;
concesionat;

Să depună în termen de 5 zile lucrătoare la primăriaîn a cărei rază teritorială se

află bunurile concesionate, un exemplar a prezentului contract de concesiune,

pentrua fi înregistrat în registrul special ţinut de secretarul consiliului local şi să
comunice concedentului o copie înregistrată a contractului de concesiune.
Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficientă, în regim de
continuitate și de permanenţă, a bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit
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obiectivelor stabilite de către concedentşi ofertei de categorie de cultură depuse
la licitaţia .
n) Concesionaruleste obligatsă respecte condiţiile impuse de protecţia mediului.

0) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen sau din alte
cauze prevăzute în prezentul contract, concesionarul este obligat să restituie

proprietarului, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în deplină
proprietate, bunurile deretur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

p) Concesionarul, în situaţia în care doreşte construirea unor obiective cu caracter
provizoriu, este obligat să obțină autorizație de construire, conform Legii

nr,50/1991, care să conţină obligatoriu avizul favorabil al concedentului .

q) În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenței

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

conedentului , în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea
continuității exploatării terenului.
r) Concesionarul este obligat să nu deterioreze sau distrugă construcţiile sau

amenajările aflate pe terenul concesionat, respectiv: drumuri, canale de
aducțiune, canale de desecare, precum şi să execute, ori de câte ori este necesar,

reparaţii la aceste bunuri, pe cheltuiala proprie, în vederea bunei funcționări a

acestora.

s) Să îndeplinească cu bună credință, toate obligațiile contractuale ce îi revin,

inclusive cele rezultate din caietul de sarcini
VIII. Garanţii

Art.8.1.(1) In termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de
concesiune , concesionarul va depune cu titlu de garantie, suma de

lei,

reprezentând o cota procentuală de 10% din suma datorată concedentului cu titlu de
redevenţăaferentă unui an calendaristic de concesiune, pentru prelevarea majorărilor
de întârziere și sumelor datorate concedentului de către concesionar,în baza

contractului de concesiune.

(2) Neplata garanţiei termen de 5 de zile dela împlinirea termenului prevăzut la

alin.(1), atrage după sine transmiterea de către concedent a unei somații de plată, către
concesionar.
(3) Dacă în termen de 5 zile dela transmiterea somației de plată, concesionarul
nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, fără

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

concedent, pentru prelevarea penalităţilor de întârziere şi sumelor datorate

concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

Art.8.3. Garanţia se constituie printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară, sau o societate de asigurări şi devine anexă la

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

(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va
executa necondiționat, respectiv la prima cerere a concedentului, pe baza declaraţiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate
(4) Concesionarul are obligaţia de a reînnoi garanţia dacă această nu acoperă
inițial întreaga perioadă a contractului de concesiune.

Art.8.5.Garanţia se poate depune şi la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plată, în

contul concedentului nr. IBAN-RO67TREZ3915006XXX000121 deschis la
Trezoreria Municipiului Slobozia sau la casieria Consiliului Judeţean Ialomiţa.

IX. Încetarea contractului de concesiune
Art.9.1. Prezentul contract de concesiune încetează prin :
a) Înțelegerea părţilor, pentru motive întemeiate verificate și acceptate de
concedent, sub condiţia achitării de către concesionar, a redevenţei şi a altor

obligații izvorâte din contract.
b) La expirarea duratei stabilite în contract.

c) În cazulîn care interesul naţional sau local o impune, prin denunțarea unilaterală
de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina
acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;
d) În cazul imposibilității obiective a concesionarului de a exploata terenul
conesionat prin renunțare, fără plata unei despăgubiri; Renuntarea la
concesionarea bunului din partea concesionarului, fără plata unei despagubiri, la
deteriorarea, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilităţi obiective a concesionarului de a exploata terenul (imposibilitate
dovedită cu acte de către concesionar acceptată de concedent; în acest caz
concesionar va notifica concedentul, în termen de 10 zile de la constatarea

situaţiei intervenite, despre imposibilitatea obiectivă de realizare a activității,
Imposibilitatea obiectivă de a exploata bunul poate fi invocată în cazul

falimentului sau al dizolvării societăţii concesionare.

e) Prin decesul concesionarului sau dizolvarea, lichidarea ori falimentul persoanei
juridice respective.
Art.9.2. Rezilierea contractuluiintervine:

a) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin
rezilierea unilaterală de către concedent, cu plata redevenţei datorată pentru
anul calendaristic respectiv în care are loc rezilierea contractului
şi a
eventualelor penalități de întârziere aferente în sarcina concesionarului cu o
notificare prealabilă de 15 zile;

b) În cazulnerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea
unilaterală de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina
concedentului cu o notificare prealabilă de 15 zile;

c) În cazul în care concesionar nu exploatează terenul în scopul în care a fost
concesionat cu obligaţia pentru concesionar de a plăti redevenţe pentru anul
calendaristic respectiv în care are locrezilierea contractului.
d) Neplata redevenței atrage după sine transmiterea de către concedent a unei
somații de plată, către concesionar. Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea
somaţiei de plată, concesionar nu a efectuat plata, atunci contractul de
concesiune este reziliat de drept , fără intervenţia instanţelor judecătorești,
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prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform art.1553
din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la dispoziția
concedentului fără nicio obligaţie a acestuia faţă de concesionar,

9.2.1 Predarea - preluareaterenurilor care fac obiectul acestui contract se va face
pe bază de proces-verbal încheiat între părți, în prezența unui reprezentant al
primăriei pe raza căreia se află terenul concesionat.

a. Concesionar va fi înștiințat de către concedent de data semnării procesului
verbal cu 7 zile înainte de data stabilită.

b.

În cazul în care după semnarea contractului de concesiune, concesionar sau un

c.

predare-preluare a terenurilor se va aplica procedura reglementată de punctul
3.9 din caietul de sarcini, anexă la prezentul contract.
În caz de neprezentare a concesionar sau reprezentantul împuternicital acestuia,

reprezentant al acestuia nu se prezintă sau refuză să semneze procesul verbal de

la procesul de predare preluare a terenurilor datorită rezilierii contractului,
procesul verbal va fi semnat în iipsa, bunurile trecând în administrarea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, libere de orice sarcini, procesul verbal
opozabil concesionarului.

fiind

d. În mod similar se procedează şi în cazul refuzării semnării procesului verbal de

către concesionar sau reprezentantul împuternicit al acestuia.
e. Procesul verbal se întocmeşte în 3 (trei) exemplare şi se transmite
concesionarului și primăria unde este înregistrat contractual de concesiune în
termen de 5 zile de la semnarea acestuia,

X. Clauze contractuale referitoarela obligatiile de mediu între

concedentşi concesionar
Art.10,1. Concesionar trebuie să exploateze terenul în conformitate cu normele de
mediu impuse de legislaţia în vigoare, acesta fiind singurul responsabil pentru orice
daună produsăterţilor sau pentru nerespectarea normelorîn această materie.
XI. Răspunderea contractuală
Art.11.1,Nerespectarea de catre părțile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul
contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
Art.11.2.Pentru nerespectarea obligaţiei impusă de art.5 alin.(1) din prezentul contract,

concesionar va plăti penalizări de întârziere, de la scadenţă până în momentul plăţii, în
cuantum de 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere, stabilite în conformitate cu

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

Art.11.3, Nerespectarea
prevederilor contractuale în mod culpabil, dă dreptul
concedentului, în condiţiile art. 1553 alin (2) partea finală din CodulCivil, să rezilieze
de drept contractul, fără altă formalitate şi fără intervenţia instanțelor de judecată.
XII. Definiţii
Art.12.1. Forţa majoră - (art.1351, alin.(2) Cod Civil) - este orice eveniment extern,
imprevizibil, absolutinvincibil şi inevitabil
12,1.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioadaîn care aceasta acționează.
12.1.2, Îndeplinirea contractuluivafi suspendată în perioada de acțiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile celi se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
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12.1.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligaţia de a notifica celeilalte

părţi, imediat și în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuricare îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
12.1.4. Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acționa o perioadă mai
mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de
plin drept a prezențului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte

daune-interese.

Art.12,2.Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condusla
producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu

întrunesc caracteristicile forței majore.

XIII. Litigii
Art.13.1. Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului
contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Codului Civil .

Art.13.2. Concedentul şi concesionar vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă, prin negociere,orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în

cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

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

XIV. Alte clauze
Art.14.(1) În situația în care pe parcursul derulării prezentului contract, interesul
interesul public național sau județean o impune, prin act adițional se va proceda la
reducerea cu un procent de până la 5% a suprafeţei concesionate, cu reducerea
corespunzătoare a redevenţei viitoare datorată de concesionar pentru suprafața
respectivă.
(2) Dacă interesul public național sau județeanîn temeiul căruia s-a diminuat suprafaţa
concesionată cu pînă la 5%, nu mai subzistă, această suprafaţă, va reveni fără o nouă
procedură de licitație la concesionariniţial, cu majorarea corespunzătoare a redevenţei
datorate.

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

2021,

în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la

concedent, şi 2(două) la concesionar cu obligaţia de a înregistra şi preda un exemplarla
Consiliul Local pe raza căruia se află terenul concesionat .

CONCEDENT,

CONCESIONAR,
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Formular nr, 1

Ofertant

(denumire/numele)
DECLARATIE DE PARTICIPARE

pentru procedura de licitatie în vederea Concesionării unei suprafețe de

teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosinţă ARABIL
situat în extravilanul comunei VLĂDENI

Către,

Urmare a anunţului publicat în „mean anna„în data de
Prin prezenta,
Noi,

(denumirea ofertantului)
Ne manifestăm intenția fermă de participare la licitația publică

pentru

Concesionarea unei suprafeţe de teren cu destinaţia agricolă (TDA) - categoria de
folosință ARABIL situat în extravilanul comunei VLĂDENI, organizată în ședința
publică la data de
de Consiliul Judeţean Ialomiţa.
Am luat la cunoştinţă de condițiile de participare la licitație, condiţiile respingerii
candidaturii, condițiile de pierdere a garanţiei de participarela licitaţie, prevăzute în
documentația de atribuire și ne asumăm responsabilitatea pierderii lor în condițiile
stabilite.
Oferta noastră este valabilă 90 de zile de la data deschiderii şedinţei publice de
prezentare a ofertelor.

La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea şedinţei

publice de prezentare a ofertelor, din partea noastră va participa un reprezentant
autorizat să semnezeactele încheiate cu această ocazie,

Data

Semnătura Ofertant
L.S
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Formular nr. 2
Ofertant

(denumire/numele)
DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
Subsemnatul/a

mwAVâNd funcția CEcmuuaunaaaeeeeeeeeenenaenaneeeraanaae ÎN

calitate de reprezentant al Ofertantului „amnunneneereeaaaauerueeeaeaeeeeraaana ze peeeeaaaaaaa aaa cu
Sediul ÎN „mn neana eee nenea atata aaa aaa eee a eee aaa erat aaneaaanane atenua eee nana,

Declar pe propria răspundere, sub sanțiunile aplicate fapiei de fals în acte

publice, că nu ne aflăm în nici una dintre următoarele situaţii:
a) suntdeclarat, conform legii în stare de incapacitate de plată;
b) plăţile/conturile îmi suntblocate conform unei hotărâri judecătoreşti;

c) mă fac vinovat de declaraţii inexacte, cu rea-credinţă, cu privire la
informaţiile solicitate de Concedent, în vederea selectării Concesionarului;

d) am încălcat în mod grav, cu rea-credință, prevederile unui alt contract de
concesiune bunuri proprietate publică.

Nume:

Semnătura:
Data:
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Formular nr. 3

Ofertant

(denumire/numele)

DECLARATIE

privind neîncadrareaîn prevederile
Articolul 321 referitor la Reguli privind conflictulde interese
din OUG 57/2019
1.Subsemnatul/a..

reprezentant legal/împuternicit al

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)
în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de Concesionarea unei
suprafețe deteren cu destinaţia agricolă (TDA) - categoria de folosință ARABILsituat
în extravilanul comunei

VLĂDENI, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea

excluderii de la procedura de atribuire si sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că nu măaflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice

situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensulart. 321 din 0OUG
57/2019, cum arfi următoarele:

1,Participarea directă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor.
2. Participarea în procesul de verificareevaluare a ofertelor a următoarelor persoane:

a) soț/soție, rudăsau afin până la gradulalII-lea inclusiv inclusiv cu ofertantul;
b) soţ/soție, rudă sau afin până la gradul alII-lea inclusiv cu persoane care fac parte
din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al
ofertantului;

c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al
ofertantului sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de
conducere ori de supervizare al ofertantului;

d) membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de

supervizare al ofertantului şi/sau acționariori asociaţi semnificativi persoane care

sunt soţ/soție, rudă sau afin până la gradulal II-lea inclusiv ori carese află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Concedentului,

3. Nominalizarea pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soție, rudă sau
afin pânăla gradulalII-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu
funcţii de decizie în cadrul Concedentului.

4, Implicarea în elaborarea documentaţiei de atribuire de natură a defavoriza
concurenţa.
În sensul celor de mai sus, am depus Certificat constatator eliberat de Ministerul

Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice

străine) sau extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul

societăţilor pe acțiuni, din care să rezulte că nu avem acţionari persoane care sunt
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații
comerciale cu persoanele menționate maisus.
Data:
Semnătura Ofertant
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Formular nr. 4
OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULARDE OFERTĂ
Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA -

Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Ialomiţa

Examinând documentaţia de atribuire,,

(numele ofertantului)

ne oferim ca, în

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menţiona
tă,

să concesionăm la preţulde :
1.

(cifre şilitere)

(cifre şi litere)
2,

lei/ha/an „suprafaţa de 339,6928 ha

lei/ha/an „suprafaţa de 227,2351ha

lei/ha/an suprafața de 33,2041ha

(cifre șilitere)

teren destinaţie agricolă , categoria arabil formată din modulele selectate .
2. Obiectul concesiunii.(se va marca cu pe] categoria de cultură) :
Cultura de cereale [L]

Legumicultură

Plante furajere

L_]

CI

Plante medicinale şi aromatice -]

Plantetehnice și industriale

Alte culturi(cf, caiet de sarcini) |

]

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90
(nouăzeci) zile, de la data depunerii ofertei şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
și
poatefi acceptată oricând înainte de expirarea perioadeide valabilitate

Până la încheierea şi semnarea contractului de concesiune această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră
este
stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
21

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim cu titlu de garanţia o suma în conformitate cu prevederile
din documentația de atribuire,

Data ____/____/2021

Semnătura ofertant

L.S.
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Formularnr, 5

Ofertant

(denumire/numele)

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa

unea nenea eee eee ae anaananenaannevaenenenaanasaaeenananrey

Registrul Comerţului sub nr.

seria

......Dr.

la

data

ÎN

la

„ atribut fiscal „.....,
1. în
calitate

-

domiciliat în „menu ennncnnennnenneeeeeeneaa ea caea nanenean
BI./CL.

SECIUL

înmatriculată

reprezentată legal prin
maereeaaeneaaeranaaa aaa ae a naaa rana ea aaazaea
ema can en ae teen nara ear ana„ împuternicim prin prezenta pe
cu

CUL

tanara, identificat

având

eliberat

funcția

de

de

„„ să ne reprezinte la procedura de licitaţie , organizată
în
în scopul atribuirii contractului de concesiune a unei suprafeţe de teren cu destinaţia
agricolă (TDA) - categoria de folosință ARABIL situat în extravilanul comunei
VLĂDENI - organizată de Consiliul Judeţean Ialomiţa la data demente ,

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturişi

obligații:
1, Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la procedură;
2, Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele
rezultate pe parcursulși/sau în urma desfășurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în

timpul desfășurării procedurii.
4. Să depunăîn numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
5, Să participe la ședința publică de deschidere a ofertelor (dacă este cazul)

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze
răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la
procedură,
Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al
persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data

Denumirea mandantului

reprezentată legal prin

(Nume, prenume)
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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Formularnr. 6

Ofertant

(denumirea/numele)
DECLARAȚIE

privind respectarea legislaţieiprivind condiţiile de mediu, socialşi cu privire la
relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de concesiune
bunuri proprietate privată

Subsemnatul/a „a nenneeanerza tea nastere tratarea, TEDrezentant legal/
împuternicit aliuuuuuueneeenneeneetnaeeeeeanneeaaaa neamoaaaa ananas
(denumirea/numele și sediu/adresa ofertantului),
în calitate de ofertant la procedura procedura de licitație pentru Concesionarea unei

suprafețe deteren cu destinaţia agricolă (TDA) - categoria de folosință ARABILsituat
în extravilanul comunei VLĂDENI organizată de Consiliul Judeţean Ialomiţa, declar pe
propria răspundere,că la elaborareaofertei am ținut cont detoate obligaţiile referitoare
la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă pentru

activitățile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune, în
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea

265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediuluişi ale celorlalte
reglementări aplicabile.

Data:,

Semnătura Ofertant

LS
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Formularnr. 7
OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codulfiscal:
3. BJ1./C.L. seria___Nr.

4. Adresa sediului central:

: CNP,

(pentru persoanefizice)

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, funcţia)

Ofertant

(semnatura autorizata)
LS

35

.
Ofertant

Formularnr. 8

(denumire/numele)

DECLARATIE

privind înfinţarea de perdele forestiere

(denumirea/numelesi sediul/adresă operatorului economic)
în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de Concesionarea unei

suprafeţe de teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosință ARABIL situat în
extravilanul comunei VLĂDENI, mă angajez ca în termen de 12 luni de la semnarea
contractului de concesiune să demarez procedurile de înfințare a perdelelor forestiere
în conformitate cu

cerinţele din documentaţia de atribuire şi prevederile

289/2002 completată şi modificată cu Legea 213/2011 şi a Codului Silvic .

Data:

Semnătura Ofertant

L.S
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- Legii

Formularnr. 9

Ofertant

(denumire/numele)

DECLARATIE ANGAJAMENT
AGRICULTURA ECOLOGICĂ
1.Subsemnatul/a.uuauee.
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)
în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de Concesionarea unei

suprafeţe de teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosinţă ARABIL situat în

extravilanul comunei VLĂDENI, mă angajez să practic AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
începând cu anul imediat următor încheierii contractului ce concesiune pe următoarea

suprafață de teren :

Suprafaţa

Suprafaţă

CF.

totală teren

cu agricultură

Procentaj

Nr,

arabil

ecologică

%

(ha)

(ha)

22192

339,6928

22262

227,2351

22262

33,2041

Data:

Semnătura Ofertant

L.S
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REFERATDE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 600,1320 ha cu destinaţia
agricolă — categoria defolosinţă arabil, proprietatea privată a județului Ialomiţa, situat în
extravilanul comunei Vlădeni

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

aprobarea concesionarea unui teren în suprafață de 600,1320 ha cu destinația agricolă — categoria de

folosință arabil, proprietatea privată ajudețului Ialomiţa, situat în extravilanul comunei Vlădeni.
Conform prevederilor art.303 alin. (1), coroborate cuart. 362 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţii
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
„bunurile proprietate privată pot fi concesionate de către unitățile administrativ-teritoriale în baza unui
contract de concesiune de bunuri proprietate privată ”, în urma unei licitaţii organizate în condiţiile legii.
Terenul ce urmează a fi concesionateste proprietatea privată a județului Ialomița, are destinaţia
agricoli — categoria de folosință arabil, o suprafață de 600,1320 ha, situat în extravilanul comunei
Vlădeni, identificat și-delimitat în teritoriu prin cartea funciară nr. 22192 — Modul1 — 370,9016 ha şi
carteafunciară nr.. 22262 — Modul 2 — 264,9178 ha şi Modul 3 — 38,6689 ha.
Proiectul de hotărâre propune aprobarea “Studiului de oportunitate”privind concesionarea prin
licitaţie şi "Documentaţia de atribuire ”, în care sunt detaliate condițiile de participare la licitaţie, nivelul
minim al redevenței de la care se porneşte licitația, respectiv 1000 lei/ha/an şi alte informaţii specifice
derulării procedurilor de licitaţie, întreaga procedură de concesiune respectând reglementările legale în
materie.
Concesionarea terenului se realizează prin procedura de licitaţie, detaliată în Documentaţia de
atribuire, iar criteriile de atribuire al contractului de concesiune sunt:
a) cel mai mare nivel al redevenţei exprimată în lei/ha/an — 40p;
b) "capacitatea econoimico-fihanciaiă a
ofertanţilor- vechimea pe cod CAEN 0111
(cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și oleaginoase): -10p

e vechimea minimă 6 luni — vechime maximă 60 luni

e pentru vechime mai mică decât nivelul minim. — 0p
e

pentru vechimea cea mai mare: 10p

e

pentru alt nivel de vechime: pentru alt nivel de vechime se acordă 10px "n "/vechimea cea
mai mare

c) condiții specifice impuse de natura bunului concesionat — agricultură ecologică: -25p
d) protecţia mediului înconjurător — înființare perdele forestiere: - 25p
Terenul se concesionează cu destinaţia cultivarea cerealelor, legumicultură, plante tehnice şi
industriale, plante medicinale și aromatice, plante furajere, conform datelor din Studiu de
Oportunitate/Caietul de sarcini, iar durata concesiunii este de 10 ani.

|
ii

Consiliul Judetean Ialomita

000851

„„. Perioada de concesionareaterenuluipoate fiprelungită. prin acordul de voință al părților,
încheiat în formă scrisă, prin Hotărâre de Consiliului Judeţean, cu condiția ca durata însumată să nu
depășească 49 de ani potrivit art. 306 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea concesionarului înregistrată la
concedent cu minim 6 huni înainte de expirarea duratei contractului de concesiune.
Pentru atribuirea contractului de concesiune, prin proiectul de hotărâre se propune constihiirea
comisiei de evaluare, din a cărei componență fac parte funcționari publici din cadrul direcţiei de
specialitate a Consiliului Județean Ialomiţa şi un reprezentant la Administraţiei Județene a Finanțelor
Publice Ialomita.
Aspectele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice, atribuţiile şi modalitatea de
desfășurare a activității comisiei de evaluare a ofertelor sunt detaliate în raportul direcţiei de specialitate
din cadrul Consiliului Județean Ialomița şi documentaţiile supuse spre aprobare.
Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate şi de oportinitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii înforma și conţinutulprezentate în proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat
Bărăgan Stelică Marius
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind concesionarea
unei suprafețe de 600,1320 ha
teren cu destinaţia agricolă - categoria defolosință
arabil,
aflat în proprietatea privată a județului Ialomiţa
și situat în extravilanul comunei VLĂDENI

În conformitate cu prevederile art.173,
alin.(1), lit.c) şi alin.(4), lit.b), art.362,
alin.(1) şi alin.(3) coraborat cu preveder
ile art.302-art.331 din 0UG.57/2019 priv
ind
Codul Administrativ - bunurile propriei
ate privată pot fi date în în administ
rare,
concesiune sau închiriate după caz.

Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau
care prin natura lor pot fi exploatate
în vederea culegerii defructe naturale,civile sau
industriale și producte pot face obiectul
concesiunii,

Consiliul Judeţean Ialomiţa are la această dată
în dome

niul privat al judeţului,
suprafața de 600,1320 ha teren cu destinaţ
ia agricolă- categoria de folosință arabil,
situată în extravilanul comunei VLĂDENI, tere
n liber de sarcini .
Terenurile propuse spre concesionare, sunt
terenuri cu destinaţia agricolă
din categoria de folosinţă arabil , această
categorie cuprinde terenurile care se ară
în
fiecare an sau la mai mulţi ani(2-6 ani) şi sunt
cultivate cu plante anuale sau perene cum

arfi ; cereale, leguminoase, plante tehnice şi
industriale, plante

medicinale și aromate,
plante furajere etc. în categoria de folosinț
ă arabil se includ : arabil propriu-zis, pajiș
ti
cultivate, gradini de legume, orezării, sere,
solarii și răsadniţe, căpşunării, catină albă,

moringa oleiferă și alte culturi perene,
apa

Potenţialul de producţie a terenurilor
se clasifică, în funcţie de sol, relief, clima
,
freatică,

pe baza notelor de bonitare naturală pentru tere
n, în 5 clase de calitate,
În urma studiilor pedologice şi bonitare profi
le sol pentru aceste terenuri
executat de către Oficiul Judeţean pentru Studi
i Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa,
aceste terenuri suntîncadrate majoritatea conf
orm studiului în clasaII-a de calitate:
* Clasa III (41 - 60 puncte) - terenuri
cu soluri mijlociu fertile, în condiţii
climaterice
de temperatură şi precipitaţii moderat favo
rabile pentru culturi cu
soluri profunde sau moderat profunde, cu
textura mijlocie, mijlociu-grosiera sau
fina.

11)

Caracteristicile solului sunt următoarele :
+ Esteunsol profund cu volum edafic mijlociu-mare.
e Conţinutul de săruri solubile creşte pe profil de la suprafaţă spre
adâncime.
e Reacţia solurilor este slab alcalină.
e Conţinutul de humus este mic-mijlociu.
e Conţinutul de fosfor mobil si potasiu mobil este mic.

Îndiguirea terenului, executarea de canale de desecare, de preluare a excesului de
apă şi de evacuare a acestuia, a contribuit în mod substanţialla îmbunătăţirea calității
solurilor din această zonă (aerație, permeabilitate, drenaj).Solurile de luncă au ca

material parental depozite fluviatile caracterizate printr-o mare variaţie texturală și
mineralogică. Textura depozitelor aluviale este mai grosieră în apropiereaalbiei şi din ce
în ce mai fină spre terasă. Neomogenitatea texturală a depozitelor aluviale se manifestă
şi pe verticală în acelaşi loc, pe adâncime întâlnindu-se adesea straturi cu textură și
grosimidiferite. Vegetaţia ca factor de solificare a favorizat formarea unor soluri bogate

în humus, acestea datorită faptului că a fost alcătuită în special din ierburi perene,
ierburicelasă în solo cantitate mai mare de materie organică decât plantele anuale.

Profilul morfologic de sol prezintă un orizont A de 35- 58 cm,divizibil intr-un A
arat de 15- 25 cm lutos, lutoargilos şi argilos, brun cenuşiu foarte închis-brunfoarte

închis, cu structură slab - moderat dezvoltată, glomerulara- grauntoasa, mică-medie. Un

orizont A/C sau A/G de 15 - 42 cm.ce face trecerea spre orizontul C sau Go, gleizatslab-

moderat, nisip lutos, lut nisipos,lutos, lutoargilos şi argilos.

Caracteristica esenţială a resurselor naturale de umiditate pe cuprinsul judeţului
Ialomița o reprezintă oscilaţiile puternice în timp, de la un an la altul, cât şi în cadrul
aceluiași an, de la o lunăla alta. Aceasta din urmă este deosebit de pregnantă în perioada
caldă a anului când torenţialitatea precipitațiilor este deosebit de pronunţată.
Având în vedere cele prezentate maisus , constatăm faptul, că terenurile propuse
pentru concesionare pot fi folosite şi valorificate în condiţiile date pentru următoarele
culturi:
A. Culturi de cereale :
e Grâu
e Porumb
e Orzşiorzoică
B. Legumicultură
C. Plante tehnice și industriale
e Floarea soarelui
e
Rapițăpentruulei
e Sfeclă dezahăr

e

Cultura de in şi cânepă pentru fibre

e Tutun și hamei
e Soia
D. Plante medicinale și aromatice - aşa cum sunt ele definite în Legea
nr.491/2003 - a plantelor medicinale şi aromatice şi Ghidul de bună practică pentru
cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale și aromatice - aprobat prin Ordinul

nr.170/2011

E, Plante furajere

Suprafața de 600,1230 hateren arabilaflat pe raza U.A.T. Vladenia fost împarțită

în 3 module conform cărţilor funciare după cum urmează :
Nr,
Modul

1
2
3

Carte
funciară

22192
22262
22262

TOTAL

Suprafaţa
Totală (ha)

Arabil
(ha)

Ape
(ha)

Canale
(ha)

Drumuri
(ha)

C.C.(diguri)
(ha)

20,5914

2,7644

370,9016
264,9178
38,6689

339,6928
227,2351
33,2041

0
0
1,3070

17,8029
28,7352
3,1554

674,4993

600,1320

1,3070

49,6935

13,0652
6,5264
0,9998

0,3407
2,4211
0,0026

* Notă: Terenurile neagricole constând din curţi-construcţii, drumuri exploatare,
canale desecare și ape (canale) în suprafață totală de 74,3563 ha nu fac obiectul
concesionării,
MODULUL 1 -

379,9016_ha, cuprinsă în cartea funciară nr.22192 parțial este

situată în partea de nord a terenului deținut de județul Ialomiţa, pe teritoriul
administrativ al U.A,T. Vlădeni, fiind situată la o distanță de aproximativ 3 km de
localitatea Vlădeni, şi cale de acces principală drum exploatare pietruit,

următoarele vecinătăți:
1.
Nord-digul de regularizare a râului Ialomiţa;

având

2.
Sud-teren concesionat de S.C. Agricola Găina S.R.L,și teren libersarcini;
3.
Vest-teren concesionat de S.C. Agricola GăinaS.R.L;
4,
Est-teren concesionat de S.C, Green Harvest S.R.L.
ISTORIC - Suprafața sus menţionatăa fost concesionată până în anul 2020
MODULUL 2 - 264,9178 ha cuprinsă în cartea funciară nr. 22262 parțial este situată

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

Vlădenicu cale de acces principală drum exploatare pietruit, drum de exploatare având
următoarele vecinătăţi:
1. Nord - teren domeniul privat liber sarcini, S.C. Green Harvest SRL (drum
exploatare pietruit);
2. Sud - teren concesionat S.C. Agricola Găina SRL şi Șeitan Marius Eugen L.;

3. Vest-teren concesionat de S.C. Agricola Găina SRL;

4. Est — teren concesionat de Seitan Marius Eugen I.l., Asociaţia Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi "ACVILA, proprietari persoanefizice, respectiv
ISTORIC - Suprafaţa sus menţionatăa fost concesionată până în anul 2020

MODULUL - 3 -

38,66809 ha cuprinsă în cartea funciară nr. 22262 parţial la o

distanță de 0,08 km de intravilanul localităţii Vlădeni, cu cale de acces , drum de
exploatare având următoarele vecinătăţi:
1. Nord - teren liber sarcini;
2. Sud-teren extravilan U.A.T. Vlădeni;
3. Est- teren domeniul public libersarcini;

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

ISTORIC - Nu a maifost cultivat din anul 2015
Durata concesiunii
Durata concesionării propusă pentru aceste suprafețe este următoarea :

e

10ani dela data semnării contractului de concesiune pentru :
- Plante tehnice şi industriale

-

-

Plante furajere

Plante medicinale şi aromatice
Cultura de cereale
Legumicultură

Contractul de concesiune de bunuri proprietateprivată poatefi prelungit prin acordul

de voință al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu
depășească 49 de ani.

Contractul de concesiune poatefi prelungitla solicitarea concesionarului cu minim 6
luni înainte de expirarea contractului de concesiune, prin Hotărâre a Consiliului Judeţean
Ialomița.
Redevenţa

Având în vedere următoarele caracteristici ale suprafețelor concesionate pentru cele

3 module de pe raza UAT Vlădeni:

e

Calitatea solului -a III-a, care permitecultivareaa diferite tipuri de culturi
Categoria de folosinţă - arabil
Facilitățile de transport - existența drumurilor de exploatare în câmp

Distanța mică față de localităţi - între 0,3km - 2 km
Suprafața compactă ce permit o exploatare eficientă cu productivitate mare.
Culturile realizate pot beneficia de subvenție din partea A.P.L.A. Ialomița
Nivelul minim al redevenţei de la care pornește licitaţia este de 1.000,00

lei/ha/an - urmărindu-se obținerea unor venituri suplimentare la bugetul judeţului,
dar in acelaşi timp se va avea în vedere si încurajarea investitorilor şi creearea de noi

locuri de muncă.

Criterii de Atribuire

Criteriile de atribuire au fost stabilite

conform prevederilor art.318 din

0UG,57/2019 privind Codul Administrativ şi sunt următoarele :

Fi, Nivelul redevenţei- 40% eee omonimemmmmmmoma40 p
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “Nivelul redevenței” se
acordă astfel:
a) pentru cea mai mare dintre redevențe se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv 40 puncte;
b) pentru altă redevență decât cea prevăzută la litera a, se acordă punctajul pentru
redevenţa “n”astfel: 40 x redevenţa „n”/redevenţa cea mai mare

F2. Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor -

Vechimea pe COD CAEN

0111 (cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de semințe oleaginoase ) - 10%
e

„10 p

Vechimea minimă - 6 luni, - nivel sub care se va acorda 0 puncte

e Vechimea maxim -60 luni - nivelpeste care nu se acordă punctaj suplimentar
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “Capacitatea economico-

financiară a ofertanţilor” se acordă astfel:
a) pentru cea mai mare vechime se acordă punctajul maxim alocat factorului de
evaluare respectiv 10 puncte;

b) pentru alt nivel de vechime decît cel prevăzut la litera a, se acordă punctajul se

acordă astfel: 10 x „n”/vechimea cea mai mare

F3. Condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat - Agricultură

ecologică -......25 Vounaemana auraasanare iataaeeeataneaai atenaatena annaaeneaaeaaaarta 25p
Punctajul poate fi atribuit doarintegral. Nu vor exista fracții intermediare.
Condiţiile pentru primirea punctajului suntîntrunirea cumulativă a următoarelor:
Ofertantul se angajează să lucrezeîn viitor în sistem de agricultură

ecologică minim 10%din totalul suprafaței concesionate . Se va dovedi prin
Declaraţie angajament de înregistrare în Agricultura Ecologică
(conversie) începând cu anul imediat următor încheierii contractului ce

-

concesiune .

Ofertantul dovedeşte experienţaîn practica agriculturii ecologice . Se va

dovedi cu Certificat care atestă calitatea de Operator(producător) în
agricultura ecologică , valabil pentru anul 2020-2021, emis de un Organism
autorizat de inspecția şi certificarea în agricultura ecologică pentru activitatea
pe care ofertantul o desfășoară dejă la momentul depunerii ofertei.

Notă.1 - Ofertantul care va fi punctat pentru acestfactor are obligaţia ca în termen

cuprins între 3 ani şi 5 ani (dar nu mai mult de 5 ani)de la semnarea contractului de
concesiune să obțină certificarea pentru Agricultura ecologică conform Ordinului nr.
895/2016 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si
certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a
activitatii organismelor de control pentru suprafața declarată în ofertă conform
declaraţiei angajament.
Nota.2 - În cazulîn care nu sunt obținute aceste certificări , contractul de concesiune
încetează de dreptcu obligativitate concesionarului de a plăti ca daune 10% din valoarea
redevenţei rămasă până la termenulfinalal contractului de concesiune
F.4. Protecţia mediului înconjurător; Înfinţarea de perdele forestiere 25%... 25p
Înfinţarea de perdele forestiere conform cerințelor Legii 289/2002 completată

şi modificată cu Legea 213/2011 și Codul Silvic . Ofertantulva prezenta o declarație pe

propria răspundere prin care se va angaja că în termen de maxim 12 luni de la
semnarea contractului de concesionare. va realiza. și aviza documentaţia tehnico-

economică pentru înfințarea perdelelor forestiere și în maxim 9 luni de la avizarea

acesteia va demaraactivitățile de plantare a perdeleiforestiere pe terenul concesionat.
Nerespectarea acestor termene dă dreptul concedentului de a calcula şi pretinde

penalități de întârziere în procent de 2 % pe lună aplicat asupra valorii

redevenţei/ha/lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până
în ziuastingerii obligaţiei, inclusiv.
Nota.1 - Perdelele forestiere se vor înfința conform documentaţiei tehnico
economice aferentefiecări cărţifunciare .

|
-Nota.2 - În conformităte cu prevederile art;101 alin,(4) din CodulSilvic „suprafeţele
de teren pe care se realizează perdele forestiere de protecţie, sunt scutite de la plata
redevenţeiaferente suprafeţei ocupate de perdeleleforestiere.

|

Nota.3 -— La sfîrșitul duratei de concesionare a terenului, corpurile de padure şi
perdele foerestiere realizate de concesionar vor intra în posesia concedentuluigratuit şi
libere de sarcini, avind regimul de bunuri de retur.
TOTAL

100 puncte

Pentru atribuirea contractului de concesiune prin proiectul de hotărâre se
propune constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor în următoarea structură:
- Preşedinte - Proca Gheorghe - Director Executiv - Direcția Achiziţii şi Patrimoniu
- Secretarul Comisiei - Oancea Diana Gianina - Consilier- Direcţia Achiziţii și
Patrimoniu
|

- Membrii:

- Şelaru Gheorghe- Consilier- Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
- Fița Elena- Consilier- Direcţia Achiziţii și Patrimoniu
- un reprezentant din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomita;

Membrii de rezervă:

Preşedinte - Preda Genina Mirela - Şef Serviciu - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
- Secretarul Comisiei- Pamblică Carmen - Consilier- Direcția Achiziţii şi Patrimoniu
- Membrii:
- Spătărelu Elena Doina - Consilier- Direcția Achiziţii și Patrimoniu
- Negoiu Mihai Cosmin - Consilier- Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
- un reprezentant din partea Administraţiei Judeţenea Finanţelor PubliceIalomita;
Comisia de evaluare a ofertelor îndeplineşte atribuţiile și își desfășoară
activitatea în conformitate cu prevederile art.317 din 0UG.57/2019 - privind Codul
Administrativ.

Faţă de cele de mai sus propunem dezbaterea proiectului de hotărâre privind privind

concesionarea prin Licitaţie a unei suprafeţe de 600,1320 ha teren cu destinaţia agricolă categoria de folosinţă arabil situat în extravilanul comunei VLĂDENI şi aprobarea
acesteia în formaşi conţinutul din proiect,

DIRECTOR EXECUTIV,
Gheorghe PROCA

Consiliul Judetean lalomita
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