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PROIECT DE HOTĂ RÂRE NR. //9 	 -  .r:"  ° 
privind concesionarea prin licitatie a unor bunuri apartinând domeniului public al judetului 

Ialomita pentru realizarea obiectivului de investitii 

„Proiect de amenajare funcrionalizare a aeroportului Alexeni, judeful lalomi ţa" 

Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a, 

Avă nd in vedere: 

Referatul de aprobare 	8-1,-423 — 1Z   din  .4   .  02023  al Preş edintelui Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a; 

Examină nd: 

— prevederile Hot ă ră rii de Guvem nr.428/09.06.2017 privind modificarea anexei nr.10 Ia Hot ă rarea 
Guvemului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului ş i pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului ş i din 
administrarea Ministerului Dezvolt ă rii Regionale, Administratiei Publice ş i Fondurilor Europene 
in domeniul public al jude ţ ului Ialomiţ a; 

— prevederile Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.156/29.09.2017 privind modificarea ş i 
completarea Anexei la Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr.47/30.09.1999 privind 
insuş irea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public al jude ţ ului Ialomi ţ a; 

— prevederile Certificatului de urbanism nr.20 din 14.10.2019 emis de Prim ă ria Alexeni in scop de 
informare; 

— Că rţ ile funciare nr.20213, nr.20214 const ă nd in teren ş i construc ţ ii; 
- Avizele Administraţ iei Nationale pentru Rezervele de Stat i Probleme Speciale 

m-.3631PS/4.11.2019, nr.3634PS/4.11.2019, nr.3633PS/5.11.2019  i nr.3632PS/8.11.2019; 

— Raportul de specialitate nr.   2130 ).0.2-3 --07--AN. 0148  al Direc ţ iei Achizi ţ ii i Patrimoniu; 

al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, obliga ţ ii 

al Comisiei de urbanism, amenaj area teritoriului, 
dezvoltare regional ă , protec ţ ia mediului ş i turism; 

— Avizul nr. 	 al Comisiei economico-financiare ş i agricultur ă ; 
— Avizul tu- . 	  al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, asistenţă  social ă  

familie; 

— Avizul nr. 	  al Comisiei pentru inv ăţă mant, cultură , culte, tineret, 
colaborarea cu societatea eivil ă  ş i relatii exteme; 

În conformitate Cu: 

prevederile art.297 alin.(1) lit.b), art.302, art.303 alin.(1), (2) ş i (4), art.305, art.306, art.307 
alin.(1), (3) ş i (5), art.308 alin.(1) ş i (4), art.309-313  i art.317, 318 din Ordonan ţ a de Urgen ţă  
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

— prevederile art.861 ş i 871 din Codul Civil; 



În tenteiul art.]. 73 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.a), art.182 alin.(4), art 139 alin.(2) lit.g)  i  art.196 
alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu  
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă STE: 

Art.l. Se aprob ă  studiul de oportunitate privind concesionarea prin licita ţ ie a unor bunuri 
aparţ inand domeniului public al judeţului Ialomi ţ a pentru realizarea obiectivului de investitii „Protect de 
amenajare ş ifunc ţ ionalizare a aeroportului Alexeni, judetul Ialomita", potrivit anexei nr.1 ce face parte 
integrantă  din prezenta hotă ră re. 

Art.2. Se aprob ă  concesionarea prin licita ţ ie a unor bunuri apartin ă nd domeniului public al 
judetului Ial omita pentru realizarea obiectivului de investi ţ ii „Project de amenajare sifuneţ onalizare a 
aeroportului Alexeni, judetul Ialomita" avă nd datele de identificare conform anexei nr.2 la prezenta 
hotă rare. 

Art.3. (1) Se aprobă  doeumentaţ ia de atribuire privind concesionarea prin licita ţ ie a unor bunuri 
apar ţ inand domeniului public al judetul ţri Ialomita pentru realizarea obiectivului de investi ţ ii „Project de 
amenajare ş ifunc ţ ionalizare a aeroportului Alexeni, judetul Ialomita", potrivit anexei nr.3  cc face parte 
integrant ă  din prezenta hot ă rare, 

(2) Se aprob ă  slum de 500 lei pentru achizi ţ ionarea documentaţ iei prev ă zut ă  la alin.(1). 

Art.4. (1) Se aprob ă  pretul minim de pornire al licitaţ iei de 1.050.000,00 lei/an . 

(2) Pre ţ ul de eoncesionare, reprezent ă nd redevenţ a concesiunii, adjudecat ă  la licitatie se va achita 
de concesionar in condi ţ iile ş i termenele prev ă zute in contractul de concesiune. 

(3) Redeventa datorat ă  de concesionar se indexeaz ă  anual, cu indicele de inflaţ ie conaunieat de 
Institutul National de Statistică  pentru anul anterior. 

(4) Redeventa pe care Concesionarul trebuie s ă  o plă teasc ă  Concedentului, odat ă  cc  aeroportul va 
fi operational va reprezenta 6% din totalul veniturilor anuale brute inregistrate de aeroport in bilanţ ul 
balanţ a financiar contabil ă  anual ă , dar nu mai puţ in de valoarea ofertat ă  in formularul de ofert ă  
actualizată  cu  indieele de infiaţ ie la nivelul anului de concesiune. 

Art.5. Sc aprobă  durata concesiunii de 49 de ani cu posibilitatea prelungirii in condiţ iile legii. 

Art.6. Se stabileş te componenţ a comisiei de evaluare pentru coneesionarea prin lieitatie a unor 
bunuri aparfină nd domeniului public al judetului Ialomita pentru realizarea obiectivului de irwestitii 
„Project de arnenajare ş i functionalizare a aeroportului Alexeni, judetul Ialomita" compusă  din ş apte 
rnembri  i  un secretar, astfel: 

— Gheorghe Proca 	— Director executiv Directia Achizi ţ ii  i  Patrimoniu 	 — Pre ş edinte; 

— Nicoleta-Gabriela — Reprezentant Directia Achizitii  i  Patrimoniu 	 — Secretar; 
Andrei 

- Iulian-Grigorin 	— Reprezentant Direc ţ ia Coordonare Organizare 	 — Membru; 
Dogaru 

— Mihaela Moroianu — Reprezentant Directia Buget Final* 	 — Membru; 

— Valentina-Diana 	— Reprezentant Direc ţ ia Amenaj  area  Teritoriului ş i Urbanism 	— Membru; 
Braş oveanu 

— Mariana Stanciu 	Reprezentant Direc ţ ia Investiţ ii ş i Servicii Publice 	 — Membru; 



— Gheorghe Ş elaru 	— Reprezentant Direc ţ ia Achizi ţ ii ş i Patrimoniu 	 Membru. 

— Reprezentant Agen ţ ia Jude ţ eand a Final-010r Publice Ialomi ţ a — Membru 

Art.7. Se stabilesc membrii suplean ţ i ai comisiei de evaluare pentru concesionarea prin licita ţ ie a 
unor bunuri apar ţ inand domeniului public al judeţ ului Ialomiţ a pentru realizarea obiectivului de investi ţ h 
„Proiect de amenajare ,s.i ,funcţ ionalizare a aeroportului Alexeni, juderul lalomita" astfel: 

— Mirela Preda 	

- 

Ş ef Serviciu Direc ţ ia Achiziţ ii ş i Patrimoniu 	 — /Pre ş edinte; 

— Elena Fiţ a 	- Reprezentant Direc ţ ia Achiziţ ii ş i Patrimoniu 	 — /Secretar; 

— Cristian-Nicolae 	- Reprezentant Direc ţ ia Coordonare Organizare 	 — /Membru; 
Rdureanu 

— Silvia-A etruţ a 	— Reprezentant Direc ţ ia Buget Finanţ e 	 — /Membru; 
Dimache 

— C ă tă lin-Nicolae 	— Reprezentant Direc ţ ia Amenajarea Teritoriului ş i Urbanism 	— /Membru; 
Banu 

- Anca-Emilia Ilie 	— Reprezentant Direc ţ ia Investi ţ ii ş i Servicii Publice 	 — /Membru; 

Carmen Pamblicd — Reprezentant Direc ţ ia Achizi ţ ii ş i Patrimoniu 	 — /Membru. 

— Reprezentant Agen ţ ia Judeleand a Finanţ elor Publice Ialomi ţ a — /Membru 

Art.8. Prin grija Secretanalui General al Ju.deţ ului Ialomiţ a, prezenta hot ă rke va fl comunicat ă  
spre ducere la indeplinire direc ţ iilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, 
persoanelor nominalizate la Art.7. ş i 8., Administraţ iei Judeţ ene a Finanţ elor Publice Ialomi ţ a 
Instituţ iei Prefectului Jude ţ ului Ialomiţ a, urmând a fi publicată  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
secţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRE Ş EDINTE, 	 Contrasemneaz ă  pentru legalitate 

MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul General al Judetului Ialomiţ a 

Adrian Robert IONESCU 

Nr. 	 
Emis ă  la Slobozia 
	

DCS 

Ast ă zi 	 2.02 5 
	

1 ex 
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PREAMBUL 

Scopul: Prezenta lucrare are ca obiectiv realizarea unut studiu de 
oportunitate in vederea concesiongrii activelor fostului aerodrom Alexent aflate 
acum in administrarea judetului Iatomi ţ a 

Studiul de oportunitate este necesar pentru fundamentarea deciztei de 
realizare a concesiunii de bunuri proprietate publia, in conditille legislatiet 
nationale aplicabile, a obiectivului de investitti protect de dezvoltare regionalg 
Alexeni. 

Stucliul a analizat din punct de vedere tehnic, juridic si financiar cea mat bung 
vartantg de investie pentru un protect de dezvoltare regioanalg la Alexeni in scopul 
justificgrii nevoit si oportunitgtii realizgrii proiectutui in regim de concestune. 

Aceste bunuri pot fi exploatate In vederea obtinerii unor venituri cat mat mart 
ş t diverse de cgtre unitatea administrative teritorialg judetul 

Potrivit prevederilor art 173 alin. (1) lit c) i aim. (4) lit, a) si art297 aim. (7)  lit, 
b) coroborat cu art.302 - art. 331 din 0.1.1.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
bunurile proprietate publicei a statului sau a urzitlipilor administrativ teritoriale pot 
fi date in administrare, concesionate on tnchiriate. 

Concesionarea bunurilor aflate in proprietatea publicg a judetulut Ialomita 
constitute o sursg permanentg si sigurg de venituri pentru bugetut judetului ş i una 
dintre modalitgtile prin care aceste bunuri pot fi pus e In valoare pentru dezvoltarea 
regionalg a judetulut. 

Din moment ce a functionat timp de mai multe decenii cg bazg de avialie, 
fostul Aerodrom Alexeni este conectat la retelele regionale si nationale i In vederea 
utilizgrii integrate a suprafetei de teren care face obiectul bunurilor concesionate, 
at ş i pentru obtinerea unui randament maxim al valortficgrti bunurilor 
concesionate, din punctul de vedere a functionalitgtit anterioare se propune ca 
destinatia principal ă  a bunurtlor care fac obiectul concesiunii sg fie 

„ Aeroport care să  functioneze ca aeroport comercial pentru pasageri 
avă nd facilitate pentru transport de marfă  (cargo) i  operatiuni de aviatie 
general ă  §i de afaceri". 

Fundamentarea deciziet de concesionare in vederea realizgrii unui aeroport de 
importantg regionalg la Alexeni pentru pasageri mgrfuri a protectulut se bazeazg 
pe urmgtoarele elemente: 

• oportunitatea protectulut de dezvoltare din punct de vedere tehnic ş i 
financial., din perspectiva implementgrit In regirn de concesiune; 
alternativele pentru realizarea proiectului; 

• avantajele pe care le reprezintg realtzarea prolectului in regim de concesiune; 
a 

a) Investittile pe care concesionarul activelor de la Alexeni le va efectua vizeazg 
realizarea in unui aeroport de important ă  regional g la Alexeni care sg 
deserveascg atat traficul de persoane at si cel de m ă rfurt. Aceasta presupune 
realizarea unui aeroport operational la Alexeni prin reabilitarea fondului 
existent st prin constructii not. 



b) Dat fiind ş i contextul economic actual al t ă rii noastre, concesionarea poate fi 
cea mai buna forma de stimulare a sectorului privat. 

c) Necesitatea functionarii unui aeroport la Alexeni in regiunea Sud-Muntenia 
este important ă  din mai multe puncte de vedere: intensificarea traficului pe 
Aeroportul International Henri Coanda Bucure ş ti, ca urmare a mut ă rii unui 
numar semnificativ de curse low-cost pe acesta de pe Aeroportul 
International Aurel Vlaicu Bucure ş ti. 

d) S-ar pune in valoare un sit care risca sa se degradeze tot mai mult ş i să  iş i 
piarda cat mai mult din valoare ş i calitate s-ar crea oportunitati deosebite 
pentru piata locurilor de munc ă  din zona, mai ales ca zona de dezvoltare in 
care este amplasat Alexeni prezint ă  a rata crescuta a ş omajului; dezvoltarea 
unui aeroport la Alexeni va avea un impact pozitiv asupra num ă rului de locuri 
de munc ă  la Alexeni ş i va atrage noi tehnologii ce tin de administrarea 
sectorului logisticii. 

e) Existenta unui aeroport  în aceast ă  zonă  ar cre ş te nivelul investitiilor in zon ă  
ş i ar spori traficul de marfa ş i implicit exporturile. 

f) Alexeni este cea mai bun ă  optiune de aeroport alternativ pentru Aeroportul 
Bucure ş ti Otopeni, datorit ă  pozitiei ş i conditiilor meteorologice pe care le are. 
Conditiile meteorologice in zona Alexeni sunt mai bune deceit cele din zona 
Otopeni deoarece Alexeni este amplasat la numai 60 m deasupra nivelului m ă rii, 
în  comparatie cu Otopeni care este amplasat la 100 m deasupra nivelului mă rii. 
Această  diferenta de nivel este principalul motiv pentru care fenomenele 
frecvente de ceat ă  care afecteaz ă  operarea aeroportului din Otopeni a -tat la sol 
cat ş i in aer, nu se fac simtite in Alexeni. 

De asemenea in zona Alexeni, vantul bate preponderant pe directie fix ă , fapt 
deosebit de important pentru desf ăş urarea in bune conditii a operatiilor de 
aterizare decolare de aeronave 

Consider ă m c ă  aceast obiectiv al concesiunii va valorifica cel mai bine activele 
aerodromului Alexeni identificand in acest sons urmatoarele punctele tari ş i 
punctele slabe ale modului de implementareginantare a realiz ă rii dezvolt ă rii ş i 
modernizarii Aeroportului Alexeni, oportunitâtile ş i 
amenint ă rile aferente. 

PUNCTE TARI 

1. Avand in vedere complexitatea proiectului de investitii ş i resursele financiare 
mari implicate pentru realizarea lui, obligatiile privind realizarea investitiilor 
revin concesionarului, autoritatea contractant ă  incasand redeventa anual ă  
care va fi stabilita prin contractul de concesiune 



2. Se realizeaz ă  o dezvoltare masiv ă  (crearea de noi locuri de muncă , 
dezvoltarea diferitelor afaceri in zonă , crearea de noi venituri la bugetul local 
ş i bugetul consolidat, cre ş terea capacit ă tii de ap ă rare, etc.) intr-o zon ă  cu un 
nivel mai redus de dezvoltare in comparatie cu alte regiuni din Romania, fă ră  
a implica cheltuieli guvernamentale sau de la bugetul de stat; 

Prin pozitia sa geografic ă  ( 40 min. de capital ă , 120 min de portul maritim 
Constanta) se creeaz ă  premizele dezvolt ă rii unui hub cargo cu o capacitate 
care poate rivaliza cu cea a aeroportului Henri Coand ă ; 

4. Prin operationalizarea aeroportului Alexeni, de asemenea, ş i partea de sud a 
Moldovei va avea acces rapid la operatorii low-cost ducand astfel la 
dezvoltarea traficului de pasageri; 

Autoritatea public ă  evită  accesarea unor credite cu  0  valoare mare ş i 
eventuala garantare a acestora cu bunuri existente, in condithle unei piete 
financiare dificile, concesiunea bunurilor publice oferind autorit ă tii 
contractante posibilitatea realiz ă rii investitiei pe care o presupune proiectul 
de modernizare ş i dezvoltare a aeroportului, din fonduri private; 

6. Concesionarea bunurilor de la Alexeni reprezint ă  forma legal ă  prin care 
detină torul bunurilor de la Alexeni, Jude ţ ul Ialomita, fă ră  a derula investitii in 
nume propriu, va beneficia de venituri suplimentare, oferind in acela ş i timp 
servicii de calitate atat pasagerilor cat ş i transportatorilor aerieni prezenti sau 
care intentioneaz ă  să  opereze pe acest aeroport. 

7. Concesionarea este oppunea care minimizeaz ă  riscurile aeroportului, 
concesiunea oferind posibilitatea de transfer integral că tre concesionar a 
riscurilor proiectului de investitie. 

8. Obtinerea de venituri importante din redeverrt ă ; 

9. Dispunerea geografic ă  a terenului de la Alexeni care permite un grad crescut 
de vizibilitate, un aspect foarte important pentru operararea aroportuar ă ; 

10. Dispunerea avantajoas ă  din punct de vedere geografic a aerodromului fată  de 
Bucure ş ti ş i fată  de reteaua de transport multimodal. 

11. Conditiile meteorologice ş i de relief foarte favorabile pentru amplasarea unui 
aeroport la Alexeni; 

12. Existenta unei piste betonate de 2500 x 80 m, a că ilor de rulaj ş i platformei de 
stationare care pot fi reabilitate, extinse ş i modernizate; 

4 



13. Slaba populare a terenului din jurul aerodromului Alexeni ş i lipsa unei 
dezvolt ă ri urbane semnificative care s ă  fie influentat ă  negativ din perspectiva 
zgomotului de constructia ş i operarea viitorului aeroport; 

14. Infrastructura de aerodrom ş i suprafata aerodromului corespund 
necesit ă tilor pentru realizarea tuturor facilit ă tilor necesare pentru un 
transport cu costuri minime pentru infrastructur ă  ş i teren cu posibilit ăţ i de 
dezvoltare practic nelimitate. 

15. Modernizarea in perioada imediat urm ă toare a drumului de acces la aeroport 
de c ă tre Consiliul judetean Ialomita, drum ce face leg ă tura cu DN2A 

PUNCTE SLABE 

1. Lipsa unei infrastructuri rutiere ş i feroviare moderne care s ă  asigure 
conectivitatea cu noul aeroport; in acest sens linia de cale ferat ă  care 
tranziteaz ă  zona ar trebui electrificat ă  pentru a crea premisele rapidit ă tii de 
transport. 

OPORTUNITATI 

1. Realizarea proiectului de dezvoltare ş i modernizare a Aeroportului Alexeni va 
reprezenta un factor important pentru dezvoltarea economico-social ă  ş i 
turistic ă  a regiunii precum ş i cre ş terea investitiflor in zon ă ; aceasta va avea 
un efect de dinamizare socio-economic ă  a zone! de dezvoltare Sud-Muntenia; 

2. Dezvoltarea ş i modernizarea Aeroportului Alexeni este un proiect de 
amploare, care va asigura crearea de noi locuri de munc ă  atat in perioada 
realiz ă rii proiectului de investitii cat ş i ulterior acesteia; Atragerea unor noi 
investitori o dat ă  cu diferitele afaceri care s-ar putea dezvolta in zon ă  dat fiind 
operarea noului aeroport; 

3. Existenta unui interes ridicat din partea unor companii aeriene de tip low-
cost de a incepe operatiuni de transport aerian pe Aeroportul Alexeni, care nu 
a putut fi valorificat pan ă  in prezent din cauza st ă rii avansate de degradare a 
suprafetelor de mi ş care aeroportuare; practica international ă  arat ă  c ă  
operarea curselor low-cost se face pe un alt aeroport deck cel national; 

4. Eliminarea curselor de tip low-cost de pe AeroportuHnternational Bucure ş ti 
B ă neasa Aurel Vlaicu, creandu-se astfel posibilitatea ca acestea s ă  fie preluate 
de c ă tre un nou aeroport; 

5. Cre ş terea anual ă  a num ă rului de pasageri in traficul aerian la nivel 
international ş i national. 

AMENINTARI 



1. Instabilitatea economic ă  de la nivelul Romă niei; 

2. Aparitia altor proiecte de dezvoltare ş i modernizare cu fonduri de la bugetul 
consolidat al statului a aeroporturilor din zonele apropiate de Alexeni, v ă zute 
ca ş i concuren ţ iale pentru viitorul aeroport de la Alexeni; spre exemplu, 
dezvoltarea activit ă tii de pe Aeroportul Interna ţ ional Bucure ş ti Henri Coand ă  
prin modernizarea ş i extinderea infrastructurii de operare ar crea premisele 
prelu ă rii fluxurilor de pasageri ş i mă rfuri din cele prognozate pentru 
Aeroportul Alexeni. 

SITUATIA EXISTENTA 

În anul 2017, in baza prevederilor H .G. nr. 428/ 09.06.2017 privind 
modificarea anexei nr. 10 la Hot ă ră rea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ş i pentru 
trecerea unor imobile din domeniul public al statului ş i din administrarea 
Ministerului Dezvolt ă rli Regionale, Administra ţ iei Publice ş i Fondurilor Europene 
in domeniul public al judetului lalomita ş i prin 1-1,C.J Ialomita nr. 156/29.09.2017 
privind modificarea ş i completarea Anexei la Hot ă ră rea Consiliului Judetean 
Ialomita nr.47 din 30.09.1999 privind insu ş irea inventarului bunurilor care 
alc ă tuiesc domeniul public al jude ţ ului Ialomiţ a in vederea actualiz ă rii acestuia, 
bunurile imobile ce au compus fostul „Aerodrom Alexeni" au fost inregistrate in 
inventarul domeniului public al judetului Ialomita. Bunurile imobile sus men ţ ionate, 
situate in comuna Alexeni, jude ţ ul Ialomiţ a, sunt identificate in urm ă toarele c ă rti 
funciare: 20211 UAT Alexeni, 20212 UAT Alexeni, 20213 UAT Alexeni, 20214 UAT 
Alexeni. 

AMPLASAMENT Ş I ACCESIBILITATE 

Activul ce face obiectul studiului este situat in sud-estul Rom ă niei, in regiunea 
Sud Muntenia, judetul Ialomita, comuna Alexeni. Comuna se afl ă  la 6 km Est fat ă  de 
ora ş ul Urziceni i este amplasat ă  pe directia Drumului National 2A ce face leg ă tura 
dintre Urziceni, Slobozia ş i Constanta. De asemenea, comuna este traversat ă  ş i de 
calea ferat ă  (neelectrificat ă ) ce face leg ă tura dintre Urziceni i Slobozia. Comuna 
Alexeni este format ă  doar din satul de re ş edint ă  Alexeni, fiind amplasat ă  pe malul 
stă ng al ră ului 

Terenul se afl ă  in proximitatea capitalei ţă rii - Bucure ş ti (la numai 66 km), 
precum ş i in apropierea unor importante centre urbane - la 70 de km fa ţă  de Ploie ş  
ti, la 60 km fa ţă  de Buz ă u, 55km faţă  de Slobozia, 101 km fat ă  de C ă l ă ra ş i ş i la 201 
km de Constanta. 
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Figura nr. 1- Amplasarea Aeroportului Alexeni pe harta Romaniei 

Figura nr. 2 - Amplasarea Aeroportului Alexeni fai ă  de Bueureqti 
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Figura nr. 3 - Accesibilitatea Aeroportului Alexeni la nivel local 

SCURT ISTORIC AL AERODROMULUI ALEXENI 

Aerodromul Alexeni a fost construit in anul 1954 pe un teren cu suprafa ţ a de 
197,8 ha având destina ţ ia de baz ă  de avia ţ ie pentru protec ţ ia spa ţ iului aerian in 
zona ora ş ului Bucure ş ti ş i imprejurimile sale. Locul de amplasare al aerodromului 
Alexeni nu a fost ales arbitrar. Autorit ăţ ile care au aprobat aceast ă  amplasare ar fi 
putut opta pentru o zon ă  in imediata apropiere a capitalei RomAniei, dar a fost 
preferat ă  alegerea unui amplasament cu condi ţ ii meteorologice mai bune. 

Tn cel de-Al Doilea R ă zboi mondial, episodic, pe islazul comunei Alexeni au 
sta ţ ionat forma ţ ii de avia ţ ie germane care, aveau misiunea s ă  intercepteze 
avioanele de bombardament ale Alia ţ ilor ce se indreptau c ă tre capital ă  sau zona 
Ploie ş ti. Dup ă  r ă zboi, la 1950, s-a hot ă rat de comun acord cu liderii partidului 
comunist ş i consilierii sovietici acredita ţ i la Ministerul Ap ă ră rii Nationale 
construirea unui aerodrom militar la Alexeni. 

În 1951, s-a fă cut recunoa ş terea de c ă tre o comisie condus ă  de comandantul 
For ţ elor Aeriene, generalul Nicolae Fulga. A fost identificat un teren, fost ă  p ăş une 
(islaz) comunal ă . Lucră rile aerodromului s-au terminat la 1954, cu tot cu pista de 
beton, remarcandu-se prin cea mai lată  pistă  
betonată  din tară  - 80 m, tot aici fiind infiin ţ at primul ş i singurul - timp de 30 de 
ani - regiment de elicoptere din RomAnia. 

8 



Ulterior, in biografia c ă pitanului aviator 5tirbu Gheorghe, fost pilot de r ă zboi, 
incadrat la 1949 in functia de ş ef proiect pentru aerodroamele cu pista betonat ă , 
apoi mutat la Institutul de Studii i Proiect ă ri Militare al armatei apare c ă , ar fi 
realizat proiectul pistei de la Alexeni. Aerodromul are o configurat ie trapezoidal ă , 
inconfundabil ă , deosebită  de standardul obi ş nuit (cale de rulaj paralel ă  cu pista ş i 4 
bretele). 

Baza militar ă  de aviatie a fost abandonat ă  in martie-aprilie 2001. 
Câtiva ani inainte de a fi abandonat ă  baza a fost folosit ă  partial, numai pentru 

aeronave mici care necesit ă  doar aproximativ 800 iii de pist ă  pentru aterizare-
decolare. 

Din moment ce a functionat timp de mai multe decenii ca baz ă  de aviatie, 
aerodromul Alexeni este conectat la retelele regionale ş i nationale. Atat aerodromul 
cAt ş i locuintele destinate personalului de deservire al aerodromului au fost 
conectate la retelele de distributie a energiei electrice ş i a ape!. A fost de asemenea 
construit un sistem de drenaj pentru deversarea apei pluviale in rAul Ialomita, cel 
mat apropiat r ă u de aerodrom. 
Aeroportul Alexeni dispune de o pistă  betonată  de 2.500 m, bretele adiacente de 
1000 m, hangare ş i spatii administrative. intreg ansamblul - cladiri administrative, 
dormitoare, pista, hangare, magazii, depozite subterane, ce au f ă cut parte din cadrul 
unei unită ti militare - se intinde pe o 
suprafată  de 350 hectare, din care 210 arabil. Dintre toate constructiile existente 
in cadrul amplasamentului fostului aerodrom Alexeni, in cei 20 ani de la 
dezafectarea acestuia marea majoritate nu mai sunt utilizabile, s-au deteriorat 
foarte mult din cauza actelor de vandalizare. 

Astfel au fost deteriorate: infrastructura electric ă , alimentarea cu ap ă , 
canalizarea precum ş i sistemul de cablaj aferent balizajului pistei. Cu toate c ă  pista 
prezint ă  unele deterior ă ri ale dalelor de beton acestea vor putea fi folosite ca 
structur ă  rutier ă  pentru noua pist ă . 

in anul 2002, aerodromul militar Alexeni a fost dezafectat, acesta fiind 
transferat din administrarea Ministerului Ap ă ră rii Nationale in administrarea 
Ministerului Justitiei, pentru Directia GeneraFA a Penitenciarului. 

OBIECTIVELE STUDIULUI 

I. Descrierea bunului ce urmează  a fi concesionat. 
IL  Motivele de ordin economic, financiar, social ş i de mediu care justified 
concesionarea, 

Nivelul minim al redevenpi, 
IV. Procedura utilizată  pen tru atribuirea con tractului de concesiune. 
V. Durata estimativd a concesion ă rii , 
VL Termenele previzibile  pen tru realizarea procedurii de concesionare, 
VII. Avize 
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I. Descrierea ş i identificarea bunului care urmeaz ă  să  fie concesionat; 

Jude ţ ul Ialomiţ a de ţ ine in domeniul public bunurile imobile cc au compus fostul 
"Aerodrom Alexeni", const ă nd in teren arabil construc ţ ii, identificate Cu numerele 
cadastrale ş i numerele de carte funciar ă  - 247 - CF 20213, 248- CF 20211, 250- 
CF 20212, 251-CF 20214. 

Fostul "Aerodrom Alexeni" se afl ă  dispus la 6 kilometri est de ora ş ul Urziceni 
ş i 3 kilometri nord-est de comuna Alexeni, capul de sud-est al pistei fiind la 1,7 
kilometri nord de calea ferat ă  ş i ş oseaua Urziceni-Slobozia ş i 2,2 kilometri de r ă ul 
Ialomi ţ a ş i îi corespund coordonatele de 44 04235" latitudine nordic ă  ş i 26'4321" 
longitudine estic ă . Altitudinea fostului aerodrom fa ţă  de nivelul mă rii este de 64 
metri, iar dimensiunile lui sunt de 3000 x 1500 metri. Este prev ă zut cu o pistă  
betonat ă , ce are dimensiunile de 2500 x 80 metri ş i una natural ă  de 2500 x 100 
metri, avă nd zonele de siguran ţă  de la capetele pistei nivelate ş i inierbate pe o 
lungime de 500 metri ş i arate pe o lungime de 300 metri. 
Terenul, in suprafa ţă  de 347,7177 de hectare este racordat prin intermediul str ă zii 
Unităţ ii la Drumul National 2A (Urziceni-Slobozia) ş i la intravilanul comunei Alexeni 
(2 km). De asemenea, terenul era racordat la re ţ eaua de c ă i ferate, linia este in 
prezent dezafectat ă . 

Incinta aerodromului este imprejmuit ă  partial cu gard de s ă rma ghimpat ă , jar 
c ă tre str. Unit ăţ ii are poarta de acces auto ş i pietonal ă  metalic ă  i gard metalic. Str. 
Unităţ ii este partial asfaltat ă , jar in rest neamenajat ă . Aleile de acces ale incintei sunt 
betonate, neintre ţ inute, stare vizual ă  satisfac ă to are. 

Utilităţ ile  zone!:  curent electric, canal izare tip decantoare, apa de la pu ţ uri 
proprii.comuna Alexeni, capul de sud-est al pistei fiind la 1,7 kilometri nord de calea 
ferată  ş i ş oseaua Urziceni-Slobozia ş i 2,2 kilometri de r ă ul lalomi ţ a i îi corespund 
coordonatele de 44°42'35" latitudine nordic ă  ş i 26°43'21" longitudine estic ă . 
Altitudinea fostului aerodrom fa ţă  de nivelul m ă rii este de 64 metri, jar dimensiunile 
lui sunt de 3000 x 1500 metri. Este prev ă zut cu 0 pist ă  betonat ă , cc are dimensiunile 
de 2500 x 80 metri ş i una natural ă  de 2500 x 100 metri, avă nd zonele de siguran ţă  
de la capetele pistei nivelate ş i inierbate pe o lungime de 500 metri ş i arate pe o 
lungime de 300 metri. 

Terenul, in suprafaţă  de 347,7177 de hectare este racordat prin intermediul 
stră zii Unităţ ii la Drumul National 2A (Urziceni-Slobozia) ş i la intravilanul comunei 
Alexeni (2 km). De asemenea, terenul era racordat la re ţ eaua de c ă i ferate, linia este 
in prezent dezafectat ă . 

Incinta aerodromului este imprejmuit ă  partial cu gard de s ă rma ghimpată , iar 
că tre str. Unit ăţ ii are poarta de acces auto ş i pietonală  metalică  ş i gard metalic. Str. 
Unităţ ii este partial asfaltat ă , tar in rest neamenajat ă . Aleile de acces ale incintei sunt 
betonate, neintre ţ inute, stare vizual ă  satisfac ă toare. Utitit ăţ ile zonei: curent electric, 
canalizare tip decantoare, apa de la pu ţ uri proprii. 
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Figura 4 - Perspectiva aeriană  asupra ansamblului de bunuri de la Alexeni 

**Notă  1 - Fac obiectul procedurii de licitatie doar bunurile irnobile i terenurile 
identificate in : 

CF.20213- nr cadastral 247 - suprafa ţă 	18.691 mp- extravilan categoria 
cur ţ i construc ţ ii 
CF.20214- nr cadastral 251 - suprafa ţă  3.261.256 mp extravilan cu 
urm ă toarele categorii de terenuri : 

1. Curtii construc ţ ii - 1.172.495 mp 
2. Arabil 	- 2.004.649 mp 
3. Neproduciv 	- 84.112 mp 

Total suprafgă  concesionată  : 3.279.947,00 mp 
1. Curţ ii construc ţ ii - 1.191.600 mp 
2. Arabi' 	- 2.004.649 mp 
3. Neproduciv 	- 84.112 mp 

***Notă  2 - CF.20211- nr cadastral 248 - suprafa ţă  - 42.305 mp care se suprapune 
cu cu siturile Natura 2000, ROSPA0152 Coridorul Ialomi ţ ei ş i ROSCI0290 Coridorul 

- NU face obiectul prezentel proceduri de  licitaţ ie. - 
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***Notă  3 - CF.20212- nr cadastral 250 - suprafa ţă 	154.925 mp intravilan 
categoria cur ţ i construc ţ ii 

- NU face obiectul prezentei proceduri de licitatie. - 

Pentru bunurile situate in jude ţ ul Ialomi ţ a, comuna Alexeni, identificate prin 
nr. 20213, nr. 20214 constă nd in teren ş i construc ţ ii, in temeiul reglement ă rilor 
Documenta ţ iei de urbanism nr. 1124/05.11.1999, faza PUG/PUZ/PUD, aprobat ă  
prin hot ă rArea Consiliului Local Alexeni nr. 10/30.05.2006, ş i prelungită  prin H.C.L. 
Alexeni nr.18/26.02.2016 in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind 
autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, republicat ă , cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare a fost emise certificatele de urbanism nr; 23; 24 din 
30.05.2022 in scop de informare. 

Certificatui de Urbanism nr.23/30.05.2022 certified": 

Regimul juridic: 
Imobilul teren ş i construc ţ ii in suprafaţă  de 18.691,00 mp identificat in 

cartea funciar ă  nr.20213 num ă r cadastral 247, apar ţ ine domeniului public al 
Jude ţ ului Ialomi ţ a CIF 4231776, conform Hot ă rarii de Guvern nr. 428/2017 ş i 
Hotă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 119/31.07.2017 

Regimul economic: 
Categoria actual ă  de folosin ţă  a terenului - cur ţ i construc ţ ii 
Destinaţ ia actual ă  a terenului : cur ţ i construc ţ ii- extravilan. 

Regimul tehnic : Conform prevederilor Regulamentului Local de Urbanism 
aferent Planului Urbanistic General al comunei Alexeni, terenul este situat in 
extravilanul comunei Alexeni ş i nu are prev ă zute prescrip ţ ii. 
Certificatul de Urbanism nr.24/30.05.2022 certified: 

Regimul juridic: 
Imobilul teren ş i construcţ ii in suprafaţă  de 3.261.256,00 mp identificat 

in cartea funciar ă  nr.20214 num ă r cadastral 251, apar ţ ine domeniului public al 
Jude ţ ului lalomi ţ a CIF 4231776, conform Hot ă r5rii de Guvern nr. 428/2017 ş i 
Hotă ră rii Consiliului jude ţ ean lalomi ţ a nr. 119/31.07.2017 

Regimul economic: 
Categoria actual ă  de folosinţă  a terenului - cur ţ i construc ţ ii,arabil, 

neproductiv 
- 	Destinaţ ia actual ă  a terenului : cur ţ i construc ţ ii,arabil, neproductiv 
- extravilan. 

Regimul tehnic : Conform prevederilor Regulamentului Local de Urbanism 
aferent Planului Urbanistic General al comunei Alexeni, terenul este situat in 
extravilanul comunei Alexeni ş i nu are prev ă zute prescrip ţ ii. 

Bunurile nu prezintă  inscrieri privind dezmembr ă mintele dreptului de 
proprietate, drepturi reale de garan ţ ii ş i sarcini. 
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Dispunerea celor 4 parcele este prezentat ă  în imaginea urm ă toare: 
• Tarla 29, parcela N 147, comuna Alexeni, Extravilan (teren agricol, teren 

constructii C1-055) 
• Incinta cu constructii intravilan imobil 669 C1-C26 
• Tarla 32, Parcela C53, Extravilan, comun ă  Alexeni 
• Tarla 40/1, Parcela N 182, Extravilan, comun ă  Alexeni 
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Figura 5 - Dispunerea suprafelelor ce constitute terenul de la Alexeni 

Tarlaua nr. 29, parcela N 147, este situat ă  în partea de Nord a extravilanului 
comunei Alexeni, fiind in leg ă tură  directă  cu drumul national DN 2A prin strada 

aflat ă  in intravilanul comunei. 
Parcela N 147 prezint ă  urm ă toarele vecin ă tă ti: 
- 	la Nord: drum exploatare De 146/2 (lungime de 381,22 m), tarla 

144/3/3 - Dr ă gan  A. Marita (lungime de 206,23 m), parcela Iancu V. Nicolae 
(lungime de 351,84 m) 

- 	la Est: tarla 144/3/3 - de la P1 - Mitache N. Vasile la P26 - Dr ă gan A. 
M ă rită  (lungime de 267,49 m), tarla 144/3/3 - de la P26 - Dr ă gan A. Mă rită  la P75 

Ionescu Toma (lungime de 762,87 m), drum exploatare De 144/3/3 (lungime 4,01 
m), tarla 144/3/2 de la P1 - Dragomir C. Vasilic ă  la P22 - Iancu V. Nicolae (lungime 
de 468,35 m), domeniul privat al comunei Alexeni (perdea protectie - lungime 
1815,51 m), domeniul public al statului (Ministerul justitiei - D.G.P. Penitenciarul 
Slobozia - lungime 296,65 m), domeniul public al statului (zona special ă  lungime 
194,08 m), domeniul privat al comunei Alexeni (perdea protectie lungime de 
194,81 m), domeniul privat al comunei Alexeni (perdea protectie lungime de 10,35 
m) 

la aid: domeniul privat al comunei Alexeni (lungime de 13,65 m), 
domeniul public at statului (zona special ă  lungime de 7,67 m), domeniul privat al 
comunei Alexeni (lungime de 100,97 m), tarla 158 de la P43 - M.D. Dr ă gan T. Dobre 
la P1 Barbu Vastle (lungime de 1014,62 m), domeniul privat al comunei Alexeni 
(perdea protectie - lungime de 24,15 m), domeniul privat al comunei Alexeni 
(perdea protectie - lungime de 34,52 m), drum exploatare De 150 (lungime de 
372,60 m) 

la Vest: drum exploatare De 159 (lungime de 404,99 m), tarla 149/4 de 
la P75 - M.D. Laz ă r Vasile la P1 Barbu Vasile (lungime de 2295,01 m), tarla 149/1 
de la P64 - Mitache G. Ion la P1 - Bogdan Alexandru (lungime de 944,69 m). 

Incinta 669 avă nd constructiile C1-C26, este situat ă  in partea de N a 
intravilanului comunei Alexeni, fiind in leg ă tură  direct ă  cu drumul national DN 2A 
prin strada Unit ă tii, aflată  in intravilanul comunei. 

Incinta 669 prezintă  urm ă toarele vecin ă tă ti: 
La Nord: domeniul privat comunei Alexeni (perdea protectie) - o 

lungime total ă  de 502.56 mp 
La Est: Drum exploatare (De 3/1) - L. total ă  34329 mp 23 
La Sud: Drum strad ă  - lungime de 161.05 m ş i Domeniul Public at 

statului (zona special ă ) lungime total ă  328.01 m 
La Vest: Domeniul public al statului (zona special ă ) - lungime 65.41 m 

ş i Domeniul public al statului (Ministerul justitiei D.G.P. Penitenciarul Slobozia) 
- lungime de 296.65 m. 

Tarla 32, Parcela C53, Extravilan, comun ă  Alexeni 
Parcela C53 se afl ă  in partea de N a extravilanului comunei Alexeni. Aceasta 

se afl ă  in legă tură  directă  cu strada Unit ă tii (aflată  in intravilan in partea de Est a 
amplasamentului) prin drumul de exploatare De 154. De asemenea strada Unit ă tii 
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este legat ă  direct cu drumul national DN 2A. in partea de Nord a amplasamentului 
se face leg ă tura cu Parcela N 147, Tarla 29 printr-un drum ce apartine domeniului 
privat al comunei Alexeni. 

Proprietatea imobiliar ă  ce constituie obiectul concesion ă rii este constituit ă  
teren ş i constructiile aferente (locatia fostului aerodrom Alexeni, judetul Ialomita), 
aflate in administrarea Consiliului judetean Ialomita. 

Ansamblul bunurior de pe amplasamentului fostului Aerodrom Alexeni 
dispune de o pist ă  betonat ă  de 2.500 m, cu o l ă time de 80 m, bretele adiacente de 
1000 m, hangar ş i spatii administrative. intreg ansamblul — cl ă diri administrative, 
dormitoare, pist ă , hangar, magazii, depozite subterane, ce au fă cut parte din cadrul 
unei unit ă ti militare — se intinde pe o suprafat ă  de aproape 350 de hectare, din care 
210 ha reprezint ă  teren arabil. 

Dintre toate construc ţ iile fostului aeroport, cel mai bine conservat ă  este pista 
ş i re ţ elele aferente, ins ă  vechile cl ă diri administrative suntintr-o stare de degradare 
avansat ă , multe din elementele structurale lipsesc sau sunt distruse. in aerodrom 
există  un hangar de avia ţ ie care nu este utilizat, având o suprafa ţă  util ă  de 2.000 m 2 , 
construit pe o platforma din beton. 

PAnă  in momentul de fa ţă  nu au fost semnalate probleme referitoare la 
infestarea solului ş i subsolului cu factori poluan ţ i. În consecinţă  valoarea 
propriet ăţ ii nu a fost influen ţ ată  de probleme legate de protec ţ ia mediului. 

SITUATIA BUNURILOR IMOBILE 
aflate pe raza U.A.T. Alexeni  în 
patrimoniul judetului Ialomita 

Nr. 
crt 

DENUMIREA 
IMOBILULUI 

Nr. 
cad 

CARACTERISTICI I MOBIL  

1. Drum betonat 250 Suprafaţă  = 15.500,00 mp, 	nr. cadastral 250. r ă mă ne 
drum de utilitate public ă  ce va face leg ă tura dintre 
drumul Unită tii ş i accesul la aerodrom 

2. Teren 251 UAT Alexeni, Constructiile: Cl - C55, Tarla 29, parcela 
N147; Suprafat ă  teren extravilan = 1.172.495,00 mp. 
Suprafa ţă  construit ă  la sal = 10.380,00 mp, 

1.  Depozit (Cl) 251 Suprafat ă  construită  la sal = 32,62 mp, regim de 
ină ltime: P, 

2.  
Depozit (C2) 

251 Suprafat ă  construit ă  la so! = 16,41 mp, regim de 
ină ltime: P, 

3.  
Grajd (C3)  

251 Suprafaţă  construită  la sal = 33,50 mp, regim de 
ină lţ ime: P,. 

4.  
WC AMC, an 1972 (C4) 

 251 Suprafată  construit ă  la so! = 15,48 mp, regim de 
ină ltime: P, 

5.  Dormitoare + Birouri, 
(CS) 

251 Suprafată  construit ă  la so l = 213,98 mp, regim de 
Ină lţ ime: P 

6.  Depozit (C6) 251 Suprafat ă  construit ă  = 452,92 mp, regim de ină lţ ime: P, 
7.  

Depozit, an 1985 (C7) 
 251 Suprafată  construit ă  la sal = 231,43 mp, regim de 

In ă ltime: P. 
8.  

Depozit (C8) 
251 Suprafa ţă  construită  la sal = 14,54 mp, regim de 

ină lţ ime: P, 
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Depozit (C9) 251 Suprafată  construită  la sol . 14,19 mp, regim de 
ină ltime: P, 

10, Depozit (C10) 251 Suprafată  construită  la sal  . 14,33 mp, regim de 
ină lţ ime: P, 

11.  Depozit (C11)  251 Suprafată  construit ă  la sal  = 454,25 mp, regim de 
ină ltime: P. 

12.  Punct comand ă  balizaj 
(C12) 

251 Suprafată  constrult ă  la sol . 305,03 mp, regim de 
in ă l ţ ime: P, 

13. re  Clă cli 	(C13) 251 Suprafată  construit ă  la sal = 16,65 mp, regim de 
in ă l ţ ime: P, 

14.  Chio ş c (C14) 251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 15,60 mp, regim de 
in ă ltime: P, 

15.  
WC, an 1952 (C15) 251 Suprafat ă  construit ă  la so) = 12,83 mp, regim de 

ină ltime: P, 
16.  Depozit (C16) 251 Suprafa ţă  construit ă  la so)  = 56,53 mp, regim de 

ină ltime: P, 
17.  Cas ă  pompe (C17) 251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 36,94 mp, regim de 

ină ltime: P, 
18.  Cas ă  pompe (C18) 251 Suprafat ă  construit ă  la sal  = 24,11 mp, regim de 

ină ltime: P, 
19.  Barac ă  metalic ă  (C19) 251 

251 

Suprafat ă  construit ă  la sal  = 62,43 mp, regim de 
	 ină l ţ ime: P,  

Suprafat ă  construit ă  la sol . 69,58 mp, regim de 
ină ltime: P, 

20.  Depozit uleiuri (C20) 

21,  Punct control 
carburan ţ i lubr(C21) 

251 Suprafat ă  construit ă  la sal  = 76,22 mp, regim de 
ină ltime: P, 

22,  
Hangar 2 (C22) 251 Suprafa ţă  construită  la sal  . 970,97 mp, regim de 

in ă l ţ ime: P, 
23,  Ateliere + magazii (C23) 251 Suprafată  construită  la sal = 195,21 mp, regim de 

Mă ltime: P, 
24,  Clă dire Hangar (C24) 251 Suprafată  construită  la sal  . 1603,42 mp, regim de 

ină ltime: P, 
25.  Magazii + birouri (C25) 251 Suprafată  construit ă  la so)  . 444,86 mp, regim de 

in ă ltime: P. 
26.  Pichet PSI, an 1952 

(C26) 
251 Suprafa ţă  construit ă  la so!  = 19,20 nip, regim de 

in ă ltime: P, 
27.  Magazie (C27) 251 Suprafat ă  construit ă  la so!  = 10,30 mp, regim de 

ină ltime: P, 
28.  Clă dire Depozit materia 

th (C28) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 571,26 mp, regim de 

ină ltime: S + P + 1 
29.  Decantor (C28/1) 251 Suprafat ă  construit ă  la sal  = 17,13 mp, regim de 

in ă ltime: P, 
30.  Cazare ingrijitori (C29) 251 Suprafa ţă  construit ă  la sal  . 123,65 mp, regim de 

in ă lţ ime: P, 
31.  Magazie, an 1952 (C30) 251 Suprafa ţă  construit ă  la sal . 23,51 mp, regim de 

ină ltime: P, 
32.  Magazie, an 1952 (C31) 251 Suprafată  construită  la sal = 38,34 nip, regim de 

ină l ţ ime:  P.  
33.  C ă mară  (C32) 251 Suprafată  construit ă  la so)  = 9,49 nip, regim de ină lţ ime: 

P, 
34, 

S  opron, an 1980 (C33)  251 Suprafată  construit ă  la sal = 40,34 mp, regim de 
ină ltime: P, 
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35. Maar ă , an 1980 (C34) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 51,83 mp, regim de 

ină ltime: P.  
36. Magazil + birouri 

(C34/1) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sal  = 90,89 mp, regim de 

ină lţ ime:13,. 
37. Barac ă  magazie, an 

1980 (C35) 
251 Suprafaţă  construit ă  la sal = 453,35 mp, regim de 

In ă ltime: P, 
38. Grajd, an 1936 (C36) 251 Suprafat ă  construită  = 859,15 mp, regim de ină ltime: P, 
39. Barac ă  grajd, an 1982 

(C37) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 101,84 mp, regim de 

Ină ltime: P, 
40. Maternitate porci, an 

1982 (C38) 
251 Suprafat ă  construită  la sal = 176,87 mp, regim de 

ină ltime: P. 
41. Grajd + Cate ţ e porci 

(C39) 
251 Suprafat ă  construită  la so)  = 257,74 mp, regim de 

in ă ltime: P 
42. Cotet porci, an 1983 

(C40) 
251 Suprafaţă  construit ă  la so)  = 133,77 mp, regim de 

in ă lţ ime P, 
43. Că să rie (C41)  251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 100,87 mp, regim de 

ină ltime: P, 
44. Cotet porci, an 1983 

(C42) 
251 Suprafa ţă  construit ă  la sal  = 49,01 rap, regim de 

Ină lţ ime; P, 
45. 

oi  Saivan 	(C43)  251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 411,53 mp, regim de 
ină ltime: P, 

46. 
Grajd vite (C44) 251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 306,18 mp, regim de 

ină lţ ime: P, 
47. 

Fă nar (C45)  251 Suprafat ă  construită  la sal = 265,18 mp, regim de 
in ă ltime: P, 

48. 
Dormitoare (C46) 251 Suprafat ă  construită  la so!  = 60,02 mp, regim de 

ină lţ ime:  P,.  
49. 

Magazie (C47) 
 251 Suprafaţă  construită  la sal  = 21,03 mp, regim de 

Ină lţ ime: P,. 
50. WC AMC, P, an 1972 

(C48) 
251 Suprafat ă  construit ă  la so!  = 15,34 mp, regim de 

ină ltime: P, 
51. Dormitoare (C49) 

 251 Suprafaţă  canstruit ă  la so)  = 204,79 mp, regim de 
ină lţ ime: P. 

52. 
Depozit (C50) 251 Suprafată  construit ă  la sal = 15,84 mp, regim de 

ină ltime: P, 
53. 

Clă dire (C51)  251 Suprafa ţă  canstruit ă  la so)  = 60,82 mp, regim de 
ină lţ ime: P, 

54. Punct comand ă , an 
1952 (C52) 

251 Suprafată  construit ă  la so]  = 43,05 mp, regim de 
in ă ltime: 13, 

55. Depozit (C53)  251 Suprafat ă  construit ă  la sal  = 94,66 mp, regim de 
ină lţ ime: P, 

56. 
Dormitoare (C54) 251 Suprafat ă  construită  la so]  = 355,41 mp, regim de 

ină ltime: P, 
57. WC AMC, P, an 1972 

(C55) 
251 Suprafat ă  construită  la sal  = 15,26 mp, regim de 

inatime: P, 
58. Pistă  betonată  (inclusiv 

Cal de rulare), pistă  
natural ă  

251 

UAT Alexeni, Suprafa ţă  = 105.600,00 mp, 
59. 

Teren 
251 Tarla 29 parcela N147; Categorie de folosintă : agricol; 

Suprafaţă  teren intravilan = 2.088161,00 mp, 
1. Teren 247 Construc ţ ia: Cl, Tarla 32, parcela Cc 53; 	Suprafa ţă  

teren extravilan = 18.691,00 mp, 
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Figura 6-  Tarla 32, parcela C53, nr. cadastral 247, Tarla 4071, parcela N182, nr, 
cadastral 248, Spatiu construit — neconstruit 
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extravilan, nr, cadastral Tarla 29, Parcela 147 

Spatiu construitineconstruit 

Figura 7 - Tarla 29, parcela 147, nr. cadastral 251, Spatiu construit - neconstruit 

Pista de decolare - aterizare 
Pista este construit ă  din dale de beton care au in ă ltimea de 400 mm. 
Pista are lungimea de 2.500 m ş i l ă timea de 80 m fiind format ă  din 24 ş iruri 

de la A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z, de câte 500 de dale pe ş ir cu 
dimensiunile dalei de 3,0x5,0 m si două  acostamente 1,11 cu dimensiunile dalei de 
4,0x5,0 m. 

Grosimea medie a dalelor din beton ale pistei determinat ă  prin mă surarea 
In ă ltimii carotelor este de 21,6 cm. 

Structura pistei de decolare-aterizare este o structur ă  rutier ă  rigid ă  din beton 
de ciment alc ă tuită  astfel: 

19 



-%7411.44.46.161001..  

Figura 8 - Imagini pistei 

- 	 . 

Ĺ J 	strat de imbr ă c ă minte din beton de ciment de 21,6 cm grosime medie; 
strat de fundatie din balast de grosime intre 24 cm. 

Din observatiile intreprinse in teren reiese c ă  dalele pistei nu par s ă  aib ă  
probleme structural semnificative sau fisuri, dar starea rostului dintre dale este 
precar ă , permitand cre ş terea buruienilor. 

111 

Principalele tipuri de degrad ă ri specifice dalelor din beton de ciment (500 
dale x 26 ş iruri = 13000 dale) sunt urm ă toarele: 

Exfoliere partial ă  sau total ă  a suprafetei dalelor 
Gropi-gă uri 
Ruperea dalei la rost 
Ruperi de colt 
Fisuri ş i cră p ă turi longitudinale, transversale ş i in diagonal 

Ĺ i 	Decolmatare rosturilor 
Fisuri de colt 
Fisuri datorate fenomenului de inghet-dezghet 
Tasarea diferentiat ă  a dalelor 
Plombare pe suprafat ă  mic ă  
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ľ i 	Fisuri de contractie 
Toate aceste degrad ă ri favorizeaz ă  atAt p ă trunderea apelor din precipitatii in 

fundatia dalelor din beton, cat ş i blocarea mi ş c ă rii acestora la variatiile de 
temperatur ă  prin p ă trunderea de corpuri dure (granule de piatr ă  sau beton etc.) in 
loca ş ul rosturilor respective. 

Pista betonat ă  (inclusive c ă i de rulare), pista natural ă  are o vechime de 
aproape 68 de an!, fiind construit ă  in 1952. Dispune de o stare vizual ă  
satisfă că toare, are un aspect neintretinut. 

La fel drumul de beton, construit in 1952 are o stare vizual ă  satisfă că toare, 
are un aspect neintretinut. 

Figura 9 — knagini pistă  .51 bretele 
Un canal pluvial deschis a deservit baza de aviatie. in prezent, acest sistem 

este inc ă  functional intr-o oarecare m ă sură . Canalul deverseaz ă  apa colectat ă  in ră ul 
Ialomi a, care trece prin apropierea aerodromului. 

Figura 10 — Itnagini canal pluvial 
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Sistemul de colectare ş i dirijare a apelor pluviale, statia de pompare ş i 
infrastructura de pompare, aducere ş i distribuire ape pot fi reintegrate in 
functionalitatea a unui proiect de dezvoltare aeroportuar ă . 

Ansamblul contruit a fost realizat in general cu un regim de in ă ltime P, cu 
ckeva exceptii avand structura constituit ă  din fundatii din beton simplu sau din 
că ră midă  ş i pereti din c ă ră mid ă  si acoperire tip teras ă . Exceptie fac cl ă dirile cu 
functiuni temporare (anexe) care sunt realizate din pl ă ci prefabricate sau alte m 
Tarla 29, parcela N 147, comuna Alexeni, Extravilan (teren agricol) 

Tarla 29, parcela N 147, comuna Alexeni, Extravilan (teren constructii Cl- 
C55) 

Parcela N 147, apartinând de tarlaua nr. 29, prezint ă  o suprafat ă  construit ă  de 
10.381,68 mp av ă nd un num ă r total de 57 de imobile. Construc ţ iile sunt dispuse 
pavilionar, fiind prezente functiuni diverse: cazare (dormitoare) un num ă r de 5 
clă diri, birouri, predominante fiind anexele (depozitari, magazii, hangar, ateliere, 
grajduri, etc.). Profilul functional al edificiilor este variat aici putand fi identificate 
spatii destinate depozit ă rii (majoritare), locuirii, birourilor, anexe. 

Din punct de vedere al materialelor de constructii predomina peretii din 
că ră midă , acoperirea fă că ndu-se in modalit ă ti diferite precum: acoperi ş  tip teras ă , 
acoperi ş  tabla ondulat ă , acoperi ş  pl ă ci azbociment. De asemenea, exist ă  cazuri 
izolate in care s-a folosit ca inchidere pereti din tabla ondulat ă  (magazie, barac ă  
metalică ), pereti din paianta (grajd vite), pereti boltari (depozite, 1 cl ă dire cu 
functiune de dormitoare).ateriale dup ă  cum este precizatîn continuare. 

Tabel - Informatii rrivind su rafa a construit ă  in interiorul Darcelei N147 

Nr. corp Destinatie 
Suprafata 
ocupat ă  
- mp - 

Nr. 

etaje 
Caracteristici 
constructive 

Descriere VArst ă  

Cl. Depozit 32.62 P Pereti caramid ă , 
acoperi ş  carton asfaltat 

Constructie partial 

demolata - ruina 
68 

C2 Depozit 16.41 P Pereti boltari, acoperi ş  
tip teras ă  

1 

incapere, stare 

nesatisfacatoare 
(un perete 
demolat) 

68 

C3 Grajd 33.50 P Pereti caramid ă , 
acoperi ş  carton asfaltat 

ruina, stare 

nesatisfacatoare 
68 

C4 WC AMC 15.48 P Pereti caramid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
4 incaperi, stare 

nesatisfacatoare 
48 

C5 Dormitoare + 
Birouri 

213.98 P Pereti caramid ă , 
acoperi ş  tip teras ă , 10 
camere, 1 grup sanitar 

Stare 

nesatisfă c ă toare: 
pardoseli 

48 

C6 Depozit 452.92 P Pereti că r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

4 incaperi, stare 

satisfacatoare 
necunoscuta 

C7 Depozit 231.43 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

2 incaperi, stare 

satisfacatoare 
35 

C8 Depozit 14.54 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
1 incapere, stare 

satisfacatoare 
necunoscuta 

C9 Depozit 14.19 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

1 incapere, stare 

satisfacatoare 
necunoscuta 
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corp Destnge i 	i 
Suprafata 
ocupat5 
- mp - 

Nr. 
etae  j 

 iNr. 
Ca racterstc   i 	ii 

i constructive 
 Descrere VArst ă  

C10 Depozit 14.33 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

1 incapere, stare 

satisfacatoare 
necunoscuta 

C11 Depozit 454.25 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
4 incaperi, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C12 Punct comand ă  
balizaj 

305.03 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
11 camere, 3 

holuri, stare 

nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C13 Cl ă dire 16.65 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
1 incapere, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C14 Chio ş c 15.60 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

1 incapere, stare 

satisfacatoare 
necunoscuta 

C15 WC 12.83 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

4 incaperi, stare 

nesatisfacatoare 

68 

C16 Depozit 56.53 P Pereti boltari, acoperi ş  
tip teras ă  

1 incapere - mina, 

stare 

nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C17 Casa pompe 36.94 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tigl ă  

2 incaperi, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C18 Casa pompe 24.11 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tabl ă  

2 incaperi, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C19 Barad metalic ă  62.43 P Pereti tabla, acoperi ş  
pl ă ci azbociment 

constructie 
demolata 

necunoscuta 

C20 Depozit uleiuri 69.58 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

1 incapere, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C21 Punct control 

carburanti 
76.22 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tabl ă  
4 camere, 1 

veranda, 1 
magazie, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C22 Hangar 2 970.97 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tabl ă  

1 incapere, stare 

satisfacatoare 

44 

C23 Ateliere+magazii 195.21 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

8 incaperi, stare 

nesatisfacatoare 
necunoscuta 

C24 Hangar 1603.42 P Pereti c ă ră  mid& 

acoperi ş  tabl ă  
1 incapere, stare 

nesatisfacatoare 

68 

C25 Magazii+birouri 444.86 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
stare 

nesatisfacatoare 
necunoscuta 

C26 Pichet P.S.I 19.20 P Pereti 	c ă r ă mid ă , 
acoperi ş 	Oki 

azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 

68 

C27 Magazie 10.30 P Pereti tabla, acoperi ş  
pl ă ci azbociment 

constructie 
demolata 

68 	. 

C28 Depozit materiale 
tehnice 

571.26 P+1+S Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tigl ă  

stare 

nesatisfacatoare 

68 

C 28/1 Decantor 17.13 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
stare 

satisfacatoare 
necunoscuta 

C29 Cazare Ingrijitori 123.65 P Pereti c ă r ă mici ă , 

acoperi ş  pl ă ci 
azbocirnent 

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C30 Magazie 23.51 P Pereti că r ă mid ă , 
acoperi ş  pl ă ci 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 

68 

C31 Magazie 38.34 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperis placi 

azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 

68 

C32 C ă rnară  9.49 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  pl ă ci 
azbocirnent 

stare 

nesatisfacatoare 

necunoscuta 
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Nr. corp Destinatie 
Suprafata 
ocupată  
-  nip  - 

Nr. 
etaje 

Caracteristici 
constructive 

Descriere Vă'rst ă  

C33 Ş opron 40.34 P St ă lpi metalici, acoperi ş  
pl ă ci azbociment 

stare 
nesatisfacatoare 

40 

C34 Moar ă  51.83 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  pl ă ci 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
40 

C 34/1 Magazii 90.89 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  pl ă ci 
azbociment 

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C35 Barac ă  magazine 453.35 P Pereti tabl ă  ondulat ă , 
acoperi ş  tabl ă  ondulat ă  

stare 

nesatisfacatoare 
40 

C36 Grajd 859.15 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  pl ă ci 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
84 

C37 Barad grajd 101.84 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  placi 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
68 

C38 Maternitate porci 176.87 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  placi 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
38 

C39 Grajd+Cotete 
porci 

257.74 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  placi 
azbociment 

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C40 Cotet porci 133.74 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  placi 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
37 

C41 Casarie 100.87 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

stare 

nesatisfacatoare 
necunoscuta 

C42 Cotet porci 49.01 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  placi 
azbeciment 

constructie 
demolata 

68 

C43 Saivan oi 411.53 P Pereti c ă ră mici ă , 
acoperi ş  placi 
azbociment 

constructie 
demolata 

38 

C44 Grajd vite 306.18 P Pereti paianta, acoperi ş  
pl ă ci azbocimnet 

constructie 
demolata 

necunoscuta 

C45 Fanar 265.18 P St ă lpi metalici, acoperi ş  
pl ă ci azbociment 

constructie 

demolata 
necunoscuta 

C46 Dormitoare 60.02 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tabl ă  

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C47 Magazie 21.03 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperit carton asfaitat 

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C48 WC AMC 15.34 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

stare 
nesatisfacatoare 

48 

C49 Dormitoare 204.79 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C50 Depozit 15.84 P Pereti boltari, acoperi ş  
tip teras ă  

stare 
satisfacatoare 

necunoscuta 

C51 Cl ă dire 60.82 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  carton asfaltat 

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C52 Punct comand ă  43.05 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  + 

tabl ă  

stare 

nesatisfacatoare 
68 

C53 Depozit 94.66 P Pereti boltari, acoperi ş  
tip teras ă  

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C54 Dormitoare 355.41 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

constructie partial 
demolata 

necunoscuta 
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Nr. corp Destinatie 

Su prafata 

ocupat5 

- mp - 

Nr. 

etaje 

Caracteristici 

constructive 
Descrie re 

_ 

VArst ă  

C55 WC AMC 15.26 P Pereti c ă ră midă , 

acoperi ş  tip teras ă  
constructie partial 

demolata, 

fa ra acoperistare 

nesatisfacatoa re 

48 

TOTAL 57 10.381,68 

Figura 1]  - Imagine hangar 

Incinta 669 avand constructiile C1-C26, este situat ă  în partea de N a 
intravilanului comunei Alexeni, fiind în leg ă tură  directă  cu drumul national DN 2A 
prin strada Unit ă tii, aflat ă  în intravilanul comunei. 
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Farcela C53  prezintă  o suprafat ă  construit ă  de 378,44 mp. Constructia (Cl) 
este dispus ă  izolat in cadrul parcelej, av ă nd functiunea de punct dirijare apropiat ă . 
Regimul de in ă ltime este de parter (P). 

Tabel 9 - Informatil privind Parcel C53 

Nr, 
Corp 

Denumire 
Suprafata construita 

- mp - 

Grupa 
destinatie 

Descriere VArsta 

Cl Punct dirijare apropiat ă  378,44 CAS Constructie demolat ă  67 

IL Motivele care justificA realizarea concesiunii de ordin: 

2,1,Motivaria pen tru cornponenta economica: 

Obiectivul de ordin economic al concesion ă rii bunurilor de la Alexeni îl 
reprezint ă  in primul r ă nd dezvoltarea regional ă  ş i implicit atragerea de venituri 
suplimentare la bugetul judetului. 

Dezvoltarea aeroportului regional ş i a celorlalte objective de investitie propuse 
va influenta pozitiv intreaga zon ă  deservită  ş i va conduce la: 

Cre ş terea num ă rului de locuri de munc ă ; 
Atragerea de capital str ă in; 
Crearea unej infrastructuri de transport ce va favoriza dezvoltarea 
economică  a intregii zone deservite: industrie, agricultura, turism, servicii 
etc., 
Obtinerea de venituri supHmentare la bugetul local prin colectare de taxe 
ş i impozite; 
Crearea pe m ă sura cre ş terii traflcului de pasageri din clasa turi ş tilor, a 
conditiflor infrastructurii turistice. 

Transportul aerian constituie o activitate strategic ă  puternic corelat ă  cu sistemul 
economic ş i care prezint ă  o integrare at ă t la nivel sectorial, teritorial, cdt ş i 
international cu potentiale efecte multiplicative asupra veniturilor, ocup ă rii fortei 
de munc ă  ş i consumului. Stimularea dezvolt ă rii altor sectoare economice de c ă tre 
transportul aerian se reflect ă  nu numai prin crearea de produs intern brut ş i de 
locuri de munc ă  ş i in alte domenii aflate in strans ă  legatur ă  cu acesta (cum ar fi 
turismul). Pe de alt ă  parte, congestia traficuluj, adesea cauzat ă  ş i de fluxurile 
turistice, restrictioneaz ă  capacitatea de transport. 

Transporturile aeriene constituie o component ă  importantă  a economiei 
mondiale, stimul ă nd in acela ş i timp evolutia industriei turismului. Cu o jstorie 
relativ scurt ă  fată  de celelalte modurj de c ă l ă torie, ele ocup ă  in prezent un loc 
privilegiat in r ă ndul preferintelor oamenilor de afaceri, a turi ş tilor ş i a că lă torilor in 
general, mai ales in cazul deplas ă rjlor pe distante medii i mart. In ultimele decenii, 
schimbkile produse in regimul de reglementari, evenimentele economice ş i politice 
petrecute la nivel global ş i intensificarea experientei pasagerilor au determinat 
transformki evidente in redirectionarea fluxurilor de transport internationale, 
implicit in op ţ iunea lor pentru un anumit mijloc de c ă l ă torie. 
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Astfel, se poate spune c ă , in ultimii ani, domeniul transporturilor a cunoscut o 
evolu ţ ie ascendent ă  pe plan national, avand efecte pozitive maj ore la nivelul 
structurilor locale. 

Realizarea unui aeroport la Alexeni cu func ţ ie de cargo este oportun ă  in conditiile 
in care Aeroportul Henri Coand ă  este suprainc ă rcat datorit ă  cererilor existente de 
servicii. De asemenea, cu exceptia Aeroportului Henri Coand ă  nu există  un alt 
aeroport de marfă  in Romania care ar putea asigura un volum mare de servicii de 
acest gen. Cre ş terea volumului de m ă rfuri transportate constituie un argument 
puternic pentru deschiderea unui aeroport in Alexeni. 

Dezvoltarea proiectului de dezvoltare regional ă  Alexeni prin valorificarea 
bunurilor concesionate va reprezenta pentru zona Sud-Muntenia o revigorare 
economic ă , cunoscand faptul c ă  din punct de vedere economic zona este cotat ă  mai 
slab cleat alte zone de dezvoltare ale OHL Existen ţ a in centrul regiunii dar neră cand 
parte din aceasta a capitalei OHL Bucure ş ti, parte component ă  a Regiunii Bucure ş ti-
Ilfov, constituie prin infrastructura social ă  ş i institutional ă  existent ă  ş i prin 
aeroportul international Henri Coand ă , un real avantaj. 

Reabilitarea economic ă  a bunurilor de la Alexeni, care acum sunt abandonate ş i 
se deterioreaz ă  in mod progresiv, este un avantaj incontestabil pentru zon ă  ş i 
pentru tara noastr ă . 

Prin acest proiect se vizeaz ă  promovarea unui transport durabil, in conditii de 
siguranţă  ş i eficienţă , atat pentru persoane cat ş i pentru m ă rfuri, la nivel de servicii 
la standardele europene. Dezvoltarea aeroportului creeaz ă  premisele cre ş terea 
gradului de accesibilitate in zon ă , indeosebi pentru c ă  majoritatea zborurilor 
interna ţ ionale se efectueaz ă  din Bucure ş ti. 

Prin dezvoltarea acestui proiect se creeaz ă  o poart ă  aerian ă  nou ă  ş i vital ă  pentru 
regiune. Persoanele care c ă lă toresc pentru afaceri sau turism, companiiie aeriene 
de transport de marf ă  ş i că l ă tori precum ş i agen ţ iile de turism se vor baza pe 
serviciile asigurate de acest aeroport, contribuind in acest fel la extinderea 
dezvolt ă rii regionale ş i nationale precum ş i al relaţ iilor internationale. Dezvoltarea 
va fi posibilă  datorit ă  particip ă rii investitorilor ş i corporatiilor, va crea mani 
oportunită ti economice ş i de afaceri, care se vor ini ţ ia in timpul implementă rii 
proiectului ş i vor evolua in pas cu cre ş terea volumului opera ţ iunilor noului 
aerop art. 

Realizarea unui aeroport la Alexeni cu func ţ ie de cargo este oportun ă  in conditiile 
in care Aeroportul Henri Coand ă  este suprainc ă rcat datorit ă  cererilor existente de 
servicii. De asemenea, cu exceptia Aeroportului Otopeni nu exist ă  un alt aeroport 
de marfă  in Romania care ar putea asigura un volum mare de servicii de acest gen. 
Creş terea volumului de m ă rfuri transportate constituie un argument puternic 
pentru deschiderea unui aeroport in Alexeni. 

2.2.Motivapia pentru cornponenta financiară : 
Realizarea Aeroportului de important ă  regional ă  Alexeni reprezint ă  cea mai 

bună  opţ iune pentru crearea de noi venituri la bugetul local ş i bugetul consolidat 
intr-o zon ă  caracterizat ă  printr-o dezvoltare economic ă  mai redus ă  in raport cu alte 
zone din tar ă . 
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Realizarea proiectului de dezvoltare va reprezenta un important factor pentru 
dezvoltarea economico-social ă  a regiunii ş i pentru cre ş terea investipilor in zon ă . 
Fiind un project de amploare, acesta va asigura noi locuri de munc ă  atat pe perioada 
constructiei aeroportului cat ş i ulterior prin operarea noului aeroport. Se estimeaza 
ca prin realizarea constructiei aeroportului si operarea acestuia, se va inregistra un 
impact pozitiv asupra judetului Ialomita ş i a judetelor limitrofe, ca urmare a cre ă rii 
de noi locuri de munc ă . 

2.3.Motivapa  pen tru cornponenta social& 
Din punct de vedere social, obiectivele realiz ă rii Proiectului de dezvoltare 

regională  Alexeni prin valorificarea bunurilor existente la Alexeni sunt reprezentate 
de locurile de munc ă  oferite, crearea de noi venituri la bugetul local ş i bugetul 
consolidat intr-o zon ă  caracterizat ă  printr-o dezvoltare economic ă  mai redus ă  in 
raport cu alte zone din tar ă . 

Realizarea proiectului de dezvoltare va reprezenta un important factor pentru 
dezvoltarea economico-social ă  a regiunii ş i pentru cre ş terea investitiilor in zon ă . 
Fiind un proiect de amploare, acesta va asigura noi locuri de munc ă  atat pe perioada 
constructiei aeroportului cat ş i ulterior prin operarea noului aeroport. Se estimeaza 
ca prin realizarea constructiei aeroportului si operarea acestuia, se va inregistra un 
impact pozitiv asupra judetului Ialomita ş i a judetelor limitrofe, ca urmare a cre ă rii 
de noi locuri de munc ă . 

Concesiunea bunurilor pentru dezvoltarea proiectului investitional care s ă  
includă  realizarea unui aeroport de important ă  regional ă , va avea concret, ca 
efecte asupra locuitorilor din judetul Ialomita ş i din Regiunea Sud-Muntenia: 

Cre ş terea rnobilit ăţ ii, cu efecte asupra gradului de coeziune teritorial ă , 
economic ă  ş i socială ; 

Crearea de noi locuri de munc ă ; 
Cre ş terea nivelului de trai ca urmare a efectului de multiplicare a investitiilor. 
Prin dezvoltarea proiectului se va asigura un acces facil at tuturor 

potentialilor clienti ai serviciilor aeroportului, se vor asigura locuri de parcare. Se 
va practic ă  o politic ă  de tarife ş i preturi accesibile, dar care s ă  asigure i operarea in 
conditii de profitabilitate ş i, implicit, asigurarea sustenabilit ă tii pentru aeroport ş i a 
unui profit rezonabil pentru concesionar. 

Aeroportul de la Alexeni va constitui interfata unui mijloc de transport 
accesibil oricui ca dotare de infrastructur ă  de transport. Beneficiarii noului aeroport 
vor fi cei care c ă l ă toresc in interes de serviciu ş i tranziteaz ă  in mod regulat acest 
nod, că l ă torii care viziteaz ă  in scop turistic zona de sud-est a Europe!, cei care pleac ă  
spre alte destinatii turistice globale. Totodata, tranzitul sau transportul de m ă rfuri 
va include printre beneficiari firme. 

2.4.Motivapa  pen tru componenta de mediu: 
În vederea asigur ă rii protej ă rii mediului, Aeroportul Alexeni va urm ă ri: 
Respectarea reglement ă rilor europene ş i internationale cu privire la 

protej area mediului inconjur ă tor ş i anticiparea cerintelor viitorului; 
Prevenirea ş i limitarea impactului de mediu al traficului aerian ş i at 

activită tilor aeroportuare prin: 
••••••■•■■■■MW 	 

28 



Evaluarea ş i monitorizarea nivelului de zgomot ş i adoptarea unor m ă suri 
pentru reducerea polu ă rii fonice 

Minimizarea emisiei de poluanti la nivelul aerului, al apei ş i al solului 
Reducerea consumului de energie ş i de alte resurse natural 
Prevenirea riscurilor legate de substantele periculoase (lichid degivrant, 

combustibil aeronave, uleiuri etc.) pentru mediu 
Gestionarea adecvat ă  a de ş eurilor 
Implementarea politicilor de mediu la toate nivelurile prin: 
- Comunicarea informatiilor privind rezultatele obtinute prin aplicarea 

m ă surilor de protectie a mediului inconjur ă tor; 
- Implicarea ş i motivarea angajatilor pentru ca ace ş tia s ă  fie con ş tienti de 

impactul activit ă tilor desfăş urate asupra mediului inconjur ă tor ş i s ă  se implice in 
protejarea acestuia. 

Merrtinerea unui dialog continuu cu autorit ă tile competente ş i cetă tenii prin: 
o Schimbul de informatii 
o Respectarea in detaliu a standardelor 
o Adoptarea unei atitudini proactive pentru a asigura protej area mediului. 
Din punctul de vedere al dezvolt ă rii durabile, proiectul de dezvoltare regional ă  

Alexeni va trebui s ă  urmeze principiile arhitecturii sustenabile at ă t pentru a 
imbună tă ti experienta aeroportuar ă , calitatea mediului interior, c ă t ş i pentru a 
reduce amprenta de carbon ş i necesarul de energie utilizat ă  pentru functionarea 
instalatiilor aeroportuare. 

Nivelul minim al redeventei; 
Bunurile (constructii + teren) de pe amplasamentului fostului Aerodrom Alexeni, 

aflate in patrimonial public al Consiliului Judetean Ialomita au o valuare de inventar 
stabilit ă  in baza raportulului de evaluare nr.29.253/06.12.2021, aprobat prin Hot ă ră rea 
Consiliului Judetean Ialomita nr.245/23.12.2021. 

1. CF.20213 — 18.691,00 mp — 54.592,00 lei 
2. CF.20214 — 3.261.256,00 mp — 19.313.856,00 lei 

Valoarea de piat ă  la momentul concesion ă rii bunurilor proprietate public ă  de la 
Alexeni este de 19.368.448,00,00 lei, la care se adaug ă  valoarea costurilor lucr ă rilor de 
infrastructur ă  aferente (drum str.Unit ă tii) in valoare de 6.426.582,64 (conform devizului 
general) rezultand o valoare total ă  estimat ă  de 25.795.030,64 lei 

Pentru terenuri libere baza legal ă  a calculului taxei de redevent ă  ca urmare a 
concesion ă rii este legea 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construclii 
actualizat ă  prin Legea 127/2013 privind aprob area Ordonantei de urgent ă  a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative prevede la: 

"Art. 17.- Limita minim ă  a pretului concesiunii se stabileee, dup ă  caz, prin 
hotă rdrea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuregi sau a 
consiliului local, astfel incdt să  asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vdnzare 
al terenului, in conditii de piată , la care se adaugă  costul lucră rilor de infrastructură  
aferente." 
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Tinand cont de prevederile legisla ţ iei in vigoare la data intocmirii rap ortului 
de evaluare, rezult ă  ca redevent ă  minim ă  anual ă  in cazul concesiunii calculat ă  
pentru 49 de ani (perioada ini ţ ial ă  a concesion ă rii) este de: 

19.368.448,00 + 6.426.582,64 / 25 ani = 1.031.801,22 lei/an  

Taxa de redeye* calculat ă  este aferenta atat concesion ă rii terenului liber, 
cat ş i a clă dirilor ş i construc ţ iilor existente la data evalu ă rii. Această  valoare a taxei 
de redeven ţă  reprezint ă  valoarea minim ă  pe care trebuie s ă  o pl ă teasc ă  
concesionarul bunurilor de la Alexeni concedentului Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Pre ţ ul de pornire rotunjit al licita ţ ie va fi de 1.050.000,00 lei/an 
Redevenţ a pe care concesionarul trebuie s ă  o pl ă teasc ă  concedentului, odat ă  

ce aeroportul va fi operational, dup ă  efectuarea lucr ă rilor de investi ţ ii la obiectivele 
aferente Proiectului de dezvoltarea regional ă  Alexeni, va reprezenta 6% din totalul 
veniturilor brute inregistrate de aero port în bilanţ ul ş i balanţ a fin anciar con tabilă  
anuală  dar nu mai puţ in de valoarea ofertată  a redevenţ ei. 

IV. Procedura utilizat ă  pentru atribuirea contractului de concesiune de 
bunuri proprietate public ă  ş i justificarea alegerii procedurii; 

În conformitate cu prevederile art.312 alin.(1) coroborat cu art.362 alin.3 din 
Ordonan ţ a de Urgen ţă  nr.57/2019 - privind Codul Administrativ - Concedentul are 
obligaţ ia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate publică  prin 
aplicarea procedurii LICITATIEL 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri 
pro prietate public ă  sunt: 

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

V. Durata estimată  a concesiunii; 
Land in considerare c ă  pentru implementarea proiectului investi ţ ional de la 

Alexeni vor fi necesare circa 72 luni, se propune ca durata ini ţ ială  a concesion ă rii 
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bunurilor proprietate publicg de la Alexeni s ă  fie de 49 de ani cu posibilitatea de 
prelungire prin legi specjale, Aceastg prelungire a duratei concesiunii va putea fi 
realizatg doar pe baza unor legi special, a ş a cum o impune O.U.G. 57/2019 privind 
Cod ul Administrativ. 

ESTE INTERZISA subconcesionarea in totalitate sau in parte a bunurilor 
proprietate publicg aferente obiectivului de investitii Project de dezvoltare 
regionalg Alexenj concesionate. Dupg finalizarea procedurii de licitatie ş iincheierea 
contractului de concesiune, concesionarul are obligatia de a exploata in mod direct, 
pe riscul ş i rgspunclerea sa bunurile proprjetate publjcg aferente obiectivului de 
investitii proiect de dezvoltare regionalg Alexenj ce fac objectul concesiunii. 

Concesionarul are dreptul de a inchiria bunurile proprietate public5 
concesionate, aferente obiectivuluj de investitii Project de dezvoltare regionald 
Alexeni, cu respectarea prevederilor legate in vjgoare ş i doar dacg activitgtile de 
inchiriere servesc dezvoltgrij ş i functiongrii obiectivelor projectului de dezvoltare 
regionalg Alexeni 

VI. Ternienele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; 
6•1. Dupg aprobarea studiuluj de oportunitate ş i a caietului de sarcini prjn 

Flotgrare a Consiljului judetean lalomita se va proceda la publicarea anuntului 
pub licitar. 

Procedura de concesionare se va realjza in 45 (patruzeci i dim') zile de 
la data publicgrii anuntului de participare, 

6.3. Licjtatia va avea lac in termen de 3 zile lucrgtoare de la data limitg 
prevgzutg pentru depunerea ofertelor la sedjul Consiliului judetean lalomita. 

6.4. Ofertantul a cgrei ofertg va ft declaratg cg ş tiggtoare va ft informat despre 
alegerea sa Tn termen de 3 zile lucră toare de la data licitatiej. 

6.5. Contractul de concesiune va fi incheiat Tn termen de 20 zile de la data la 
care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, eventualele 
contestatil fiind rezolvate anterior. 

VII. Avizul obligatoriu al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat 0 
Probleme Speciale 0 al Statului Major General privind incadrarea obiectului 
concesiunii in infrastructura sistemului national de apArare, dup ă  caz; 

Pentru bunurile situate in comuna Alexenj ş i care urmeazg s ă  fie concesionate 
a fast solicitat in data de 24.09.2019, avizul Administratjei Nationale a 
Rezervelor de Stat ş i Probleme Speciale privind incadrarea objectului concesiunii in 
infrastructura sisternului national de apgrare care a emis Avizele 
nr.36312S/05.11.2019, nr.3632PS/05.11.2019, nr.3633PS/05.11.2019, 
nr.3634PS/05,11.2019, din care rezultg urmgtoarele: 

Bun urile proprietate public(' de la Alexeni (din inventarul bunurilor care 
aldituiesc dorneniul public al judepului Ialotnipa) identificate în carpile funciare: 
nr.20211 - nneadastraL248; nr.20212 nr.cadastraL250; nr.20213- 
nr.cadastral 247; nr.20214 - nrcadastral-251 

NU se incadreawl în inftastructura sistemului national de aptirare, 
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Director 
Gheorg 

ecutiv 
PRO 

VIII. Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale 
protejate, in cazul in care obiectul concesiunii ill constituie bunuri situate in 
interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorit ă tii teritoriale 
pentru protectia mediului competente, in cazul in care aria natural ă  protejată  
nu are structură  de administrare/custode. 

Pentru bunurile situate in comuna Alexeni ş i care urmeaz ă  s ă  fie concesionate 
a fost solicitat in data de 07.10.2019, aviz din partea Agentiei pentru Protectia 
Mediului lalom4a, care a emis AVIZUL nr.8535/04.11.2019, din care rezult ă  
urm ă toarele : 

V Carte funciară  nr. 20211 - se află  in bloc fizic 301; 
V Carte funciară  nr. 20213 - situată  intre bloc fizic 353, 398, 362, 160; 
✓ Carte funciară  nr. 20213 - intre bloc fizic 117, 127, 126; 
✓ Carte funciar ă  nr. 20214 - se află  in urmă toarele blocuri flzice 398, 390, 395, 

426, 353, 436, 441, 421, 415, 1080, 401. 

In ră spunsul primit de la Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, se 
mentioneaz ă  că  in raport de ariile de interes comunitar a blocurilor fizice, a rezultat 
urm ă toarea situatie: 

Blocul fizic 301 - Alexeni se suprapune cu siturile Natura 2000, 
ROSPA0152 Coridorul lalomipei 0 ROSCI0290 Coridorul lalomipei; 
- 	Managementul acestor două  situri mai sunt atribuite 'in administrarea: 
RNP-Romsilva Administrapia Parcului Natural Balta Mică  a Bră ilei; 
- Restul blocurilor fizice enumerate sunt 'in afara repelei Natura 2000. 
Pentru obOnerea avizelor de mediu, Agentia pentru Protectia Mediului 

Ialom4a precizeaz ă  că  este necesar ă  consultarea administratorului/custodelui 
siturilor respective. 
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IVIARI1N 
DANIELLA LO FDA,NA. 

REFER 

Carte. Punclar4 Nr, 2021.1 Cornuria/Ora /Munk,' 	AI xerli 
Atiexa 	La Partaa 

'reran 
Nr cedastral &prat* (rri p)* Observatil P Retaliate 

CAD; 247 18,601 
,  

Suprateta, este eterminata ţ 	nu 	pro(eQie $tere0 O. 

'0.4'..riki4.14:14 146:0)V; 

Date refrJaare fa ter 
Categorli 
tolosirla 

Intro 
vlian 

. Suprefate 
(rripi IMM 	Nr, topo. 	Observattl I Reterinte 

• 	curti 
' constructfi 

16,591 IME 
, constructif 

-c4r0 	II. 

CSA 
Data referttaare la canstrtictil 

Crt DestIngle I 
constru4ie 

' 
SUPr" ' (PI P )  

Sltuatte 
jurldita 

Observatli / Referirqe 

A1,1 CAD; 247-C1 
, 	constructll 
1 	Industriale si 

ectititeift 
Cu acte 

ç 	•No. 	so , 	8,.. rap; 	puna • r 	re 
apropiata 

Pdritirs atest iöbir 6xl,stS; Eirtri6toarele cared:1 ,1250:4bn tat' 
'farmer! 
ellberaria Oblect carere 

2405-2022 Consultare/inforroar,e , 
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Biroul de Cadastru ş i Publicitate ImobiliarA Slobozia 

, EXTRAS DE PLAN CADASTRAL 

IRON pentru imobilul cu IE 20213, UAT Alexeni / IALOMITA, - 

10m1583 , 194 

, 

Cod verincare 
Kr.carere 7291 

Zlua 19 

Luna 05 

Anul 2022 

Teren: 18.691 mp 
Teren: Extravilan 
Categorla de folosInta(mp): Curti Constructii 18691mp 

Plan detallu 
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Plan de ansamblu 
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OfIclul  c1 Cadastru 41 PublIcltate Imobiliara IALOMITA 
Blroul de Cadastru 41PublicltatetmoWiarä SloPozla 

EXTRAS be CARTE FUNC1ARA 
PENTRU 1NfORMARE 

Carte fltrIciară  Nr, 20224 Aiexen1 

I  A, Partea Descrierea imobliului 
TERN ExtraNllan 
	

Nr. CF vech1;513 

Adresa: ud. falomIta 

, Nr 	Om caclastral Nr. 
Crt 	topogratic ' Suprafata* (91 0 Observatill ReferInte 

AlCAD: 251 n acte:'3.447, 	o 
Masurata: 3.2611256 

Constructa 
Nr *astral. 

Nr., to ografic 
' !. Adrasa Observatjti Refer,* 

CAD: 251-C1 Nd. lafornita 5, construlta la sol:33 nap; Cl-depazit sc=52,62mp 

A1.2 CAD: 251-62 'Nil, lafornita . S. construlta la s9 h16 mp; C2-ctepo4tr sc1.5,41 mp 

C251:c3 1 .0, lafornita 5. oonstruKa. la  sof:33 mi Cl-grajd so=33,50 rap 
.......ii:.....,-,........--.., 

A 1 .4 . -.CAD; 251-C4 It}:r), falomfta S, consttulta la sOf:.15 rript C4-vvc AMC so=15,43 mp .. 	. 
' A1.5 . C.AD.  25i-6 . . ' jt4f. laloMita 

- 	.. 
5, tonstru a 	ą 	sof:2 4 	mp; 	C' -• ormftoare+13 rourl 
5cm0213 Om 	 ,. 	. , 

' AlS CAD; 251-C6 ... 	... . 
. Nd. lalornita S. construlta la ol:453 mp; . C6-cf: .apozIt*452,92 imp 

Al 7 CAD: 251-C7 Al. ct . . la.  o.m Ita , s ctilstruta-  I  -s o-i :23.  1 *,,...  . 0.. 4-7oft s62-39,43 mg ..,....„ 
Al.8. CAD ,. 251-C8 	. Jsid 	falomfta . 

' .. 	• 	- 	•• . 	. 	. 
S. eiinifiiilta la so.1;15 mii; . 0-ciapOlt Sc=..14,54 mp 

CAD: 251-C9 kid, lalamita 5; ..6rtstrUlta la sal :14 mii:: -.C4-diPoift .ic--1-.4",i9 mp 

A1.10 . CAD: 251.-C10 . 	... 	..  pa 1.M6 'rrilta S. cOnstrUlta la 	o( 14 MP.;,. Ci4.itei)bzlt ici.i..,33 nip  

At;1.1 . CAD1 .  251-C11 ... 1'0: CafornIta S. cori4ii.tlta la sol1454' . i''rip: 	C11-deiiozIt s454 25 mp 

CAD: 251.-C12 Jitl. laloriilta 	' .. consiro- 	la sof:30Ympr'cl:21)unct' comanda PaITAT 
scga305 03 mo 

' A1.13 CAD: 251-C13 14d. lalarnita S. coastrulta La sol:17 mp: C13-cladire sc.46,65mp 

A1.14 ''CADJ:,2:51:-C1.4 Jti:d. leloMita '' 5. construlta fa sal IS nip, C14-chloso sc=1.5,6Ornp 

Al 15 CAD ; 251-C15 Jdd. lalornita • 
. 

5, canstrOfta /a sot 13 rop; C1S-vuo qc=12,83 nip 

Al 15 CA:D: 2$1-C16 . Ji.id. falomi ta ,  
• 

S, Construlta la so1:57 min C16-depozlt scd=56,53 nip 

' A117 . CAD: 251-C17 Ncl, falomita 
', 

S. constfulta la sal:37 nip; C17..casa pompe sew36,94 mp 

A1.13 CAD:: 215 : 
. 

... 	.., 	_. 
Ncl, lalomIta 

Jud, lalorPlta 

5. conitrulta fa sot:24" Mp; C16-caSa pampa s24,11 nip , 	. 	. 	. 	.. 	. 
5, construfta la sat a mp; ft9-baeaca rnotaka sc -452,43 
MD 

Al 19 CAD: 251 CIS 

Al 20 CAD: 251-C20 Jt .4. falomIta 5. construtia la soft70 rip; 	C20-dopozrt ulelbr sc673,73 
a 

. A1,21 . CAD: 25i-C21 
, 

. 
1 	. 

Jud, lalomita 	. . construlta la swat mp; 	C21-punc contrcq carourand 
lubretrantl sc=76.22 mp 

A122 : CAD: 251-C22 
•  

Judialomfta S. corlstrUtta la Soi:071 ma; C22-hangar 2, sq*970,97 nip 

A1.23 CAD; 251-C23 JO. lalomlta . constro ta la sol;1g5 mp; 	C2 -ata ard-magazI sc--- 195, 
21 mrr 

A2.:24 DAD :'2.51.-C24 Jild. lalornIta 5, canstruita la so1:16D3  nip; C74-hangar som16133,42mp ' 

A1.25 ' CAD: 2$1-C25 Nd. lalornIta , 5. 	construft• 	a. 	sa1:445 	nip;  
so=444 06 MD 

A1.26 , CAD: 251-C26 Ncl, lalornita 
, 

5, 6ilatiultila solag nip; C26-pichat PSI sc-t419,20 nip 

A1.27 CAD: 2S1 ,C27' J1 .4. fa lomlta S. constri,:lta la sal:10 mp; C27-maga 	c.10,30 mp 

A1,25 CAD.; 251•028 „ Jud, lalomlta . S. 	construlta 	fa 	sous7i 	fr`- ""---3:C'2-Zi7,-dT1--•;loi-T-'-:rn'-aT117 
ahnIca 	sc=571,26 	nip 

A1.29 CAD: 251-C28/1 NEJ. taiamIta 5. construlta la 	or:17 nip: C28/1-decantor8c17,13 mp 



Cirt 
Nr cadastral 

Mr, to o rafIc Adtosa Moon/Ail ( Re,felrinte 

A1,30 

' A1,31 

E 

CAD: 251-C29 

. CAD: 251-C30 

Jud. talamIta 
1 

Jutl. 61amita 

:sc•=123,,65,m 
5, 	carts ru ta. 	,3 	ea :124 	mp; 	29•cazare 	ngr itar 

. 
iS, construlta la sal:24 rnp; C30-magazle scm23,51 mp 

1  CAD: 251•C31 Jud, lalaMlta .5. construita 13 so(188 nip; 	C31-magaza sc; 4 38,34 rn.  p 

1 CAD: 251-C32 Jud.11mIta .5. canstrulta la sl :9 mp: C32-camara sc9 1 49 mp 

' CAD: 251-03 JUd.131amIta '5;construlta la sa1;40 mp; C33.sapron sc=40,34 mp 

Al 35 CAD: 251•C34 Jucl, lalamIta 5. construlta 13 sal:52 rip: C34-maara sc51,83 mp 

1/%1,36 CAD; 251-C34/1 Jud, 6lom11:3 5, corfstrulta la So1:91 mp: C34/1-magazIlsc90,09mp 

: CAD: 251-C35 Jud, lalanilta ,, catiVrufta 4 sal:453 mp; C35 4aaraca niagaz4 , 5C 	3, 

A1,39 CAD: 251-C36 , Jud, l'alarydta '5, construlta la so1:859 mp; C36-graJd sc=s359,15 rnp 

, A1.39 1 
. CAD: 251-C37 Juct, lialamIta . caostiT1 a :a so ,:.. 	mp; 	C37-Mraca grai 	sc=10I.E4 

Arm 
A1,413 CAD; 251-C3B Jud, ralomIta 5„ 	carAiru ta 	a sal:177 	mp; 	Mmmaternitate parci 

Icttli16 1 07,  
' A1.41 CAD: 251.C39 

, 
Jud, fialamIta , 	,, 	canstrtAtp. 	;a,  sa• :'a5 	mp; 	. 	+catatr 	parc 

s 0251 '4. rn 	• 
. A L42 , CAD: 251-.C40 JO. alamita • =Om 'Ca a sa• 3 	mp; 	4 -cote  

7:Im 
A1,43 ' 	CAD: 251- , C41 Jud,lalomlta 15. canstrulta la sal:101 mp; C41-casarle sc100,87 mp 

, A1,44 . CAD: 251-. C42 Jud. !afaMlta 5. construlta la so1:49 mp; C42•catet port scr2/49,01 mp 

A1,45 CAD: 251-C43 Jud. l 'a1am1ta 5., canstruIta la sa11412 Mp; C43431van al sc=4,f1,53 mp 

A1.4$ CAD: 251-C44 J6d, lalorniti 5. canstrutta la sal:306 rcip; C44-9rald vita sc=:306,t8mp 

,A1.47 • CAD: 251•C45 PA. islamIta .5.,_ construlta la so1:265 Ma; C454anar sc - 265,1,8nap 

A1,46 .  ' CAE): 251-C46 Jud.Jalamita — 
$..construIt 'a la sal:60 nip; C46-41armItaare scw460,02 ma 

A1.49 CAE); 251-C47 , JUd„ Wo'rrita' 3, constru1ta la 	al:21 mp: C47-magaz14 scc=21 .,63 .  rnp 	. 

' ALSO CAD1 . 251-C48 ' . Jut:J.)3-6m Ita 5, car,truita la sal:15 mp: C413-Vvc -AMC 5c - 15,34 ma 

A1.51 ' CAD: 251-C49 ' jUd.iialanilta .5,,, ppgrulta 1 14! salt20 	rap; 	q 	L- ocra, 0.4re 2$- 	, 9 

. A1,52 CAD: 251-050 • Jud)alcinilta - . cortsirtiltila sar:16 ,  nip; C50-depazlt sc,--.15,64mp 

A1.53 

1 A1.,54 

, CAD : .251-051 Jud, lalamlta S. canitrOta la .s.a161. mp; C51-cladlra salm60,132mp . 	. 
CAD: 251-052 Jud,!lalami-Ea --;,c4fastgalta$ rasa .4 .111p, 	2:4pgrtct coMarf.445_,-- 	. , 

. 'CAD: 251-055 : Ju4, 1)31Ailta.  5, coFmtruita la so1:95 nip; C53-depozIt sc=94,6ti rrip 

; A1.56 CAD: 251-054 Juqal'Omita q gc,ir.14T 	• la 	.5rqc mp; 	C zr, cu-a--. 56t:sw4...7, 
.rii ,  

A1,57 ' .CAD: 251-055 . 	jud,r,tilanrilta 	. . 3. constriAti la 50! 15 nip ; C55 we AMC St =15,26 nip 

Part ea Proprittari $1 acte 
Carte Ftinctarki Nr, 20214 ComunalOraWilluniaatgAlexeri 

InscrierIprivitoare la dreptut de.  proprietate 4t alto OropturIt'eale Reforitta 

64411§8w017 
.Ad: flArkIllpistratly nr, 429 .  Oln 09i064027 errils de KONtTORUL OFICIAL AL RODIANIa:, Act Admintstratim nr, 
.119, din 31/07/20 ,17 wills de CONSUUL JUDETEAN IALOMITA,t Act Adroinistrativ 	ne, 7770 , din 12/07/2017 
461.4 de fUDETUL tALOMITM. 	• . 	. 	 ..... - 

, 

. 	. 
1. 	. 

' intabulare, drept de PROPRIETATEpubtice„ ;dabandit, prtn Lege, cota 
jactuaia 	111  

. 

Al, AL, i.A1.2, Al,3; A1.4. A.1.5, Al. 
6, A1,7, 1.6, Al..9', A1.10, A1,12, Al 
12, Â1,13, A,114,. A1.15, A1,16, Al. 
17, Al.la, A1.19, A1.20, A1,21 1  Al. 
22, A1.23, A1.24, A1.25, A1,26, Al, 
27 A1.28 A1.29, A1,30, A1.31, At 
3.', A.33: ia,34, A1.35, A1.36, Al. 
37, A1.313, A139, A1,40, A1.41, Al, 

'42 A1.43, Al;44, A1,45, A1,46, Al, 
47, A1,48, A1,49, A1.50, A1,51, Al. 
52, A1.53, A1,54, A1.55, A1,56, Al. 

.. 57 	
. 
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Partea 	IL  SARCINI 
Inscried privind dennembrarnintefe citeptului 	propdatote, drepttel reale 

garantte si sercini ReferInts 

SkAT 
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Carte Funclar'j Nr, 20214 Comuirle/Omliklunici:  Alexeni 
Anexa Nr. I La Fa rtea 

Teren. 
Nr cadastral I 8uprafa0 (rni5)* Observa0 / Referina 

CAD; 251 Din acte; 
• ,447,830 

Masurata: 
3.261,256 . 

*Suprata0 este :etermtnata fn au.do pro oct e Stereo 7.  

te referitoarei la teren 
Catagor1e 
foloslntg 

Intro 
vilan 

Suprafata 
OTT) Parcel Nr. top) Observatil / Referinte 

fl  curtl 
constru c0 

jj 1,126,330 29 147 

arabil 761.314 9 147 
 

curti 
conlatmctil 

42.030 29 147 

erabil 220,514 29 ,147 . 

arabil 725.785 29 147 .. 

6 neproducti 1,607 29 147 

1 eproducti 2,078 29 147 . 

erabg . 	3,088 ' 	29 147 
- 

eproductl I 	2.764 29  147 - 

19 arabll 293.948 , 	29 147 

111 
 c J.  
eons 	uctli 

eust 
conSt actfi 

359 

: 	3,766 

29 
, 

 147 . 

!29 147 
.., 

13 ilepro .cructi 77.663 29 147 

Date referitoare constrUctli. 
• 

Nurn6r  Destlnati4 
co nstrucVe Supra. 	rop) t ( Situatie 

iurldlc6 ObservaW / Referinte 

' CAD 251-, C1 
construe I 

industrial 	sl 
edilitarei  

33 Cu acte 
conatn.4a6 .p sol ,.. 	nip; 	ci- epozlt sc 

,5-2 mP 

, 
A1.2 CAD; 251-C2 

construed 
industriald, $1 

1 	edllltare 
16 Cu acte 

S. coastrtaa ta. sok1,5 mp; 	C2- 	poz[-Er---ETC:Zr 
41  mP 

Al 3 CAD: 251-C3 
1 

cons met 
in ciustria le si 

ecilliterel 
33 Cu acte 

$, comtrt44a a so . 	trIm 	C3-gw. 1 	sem33,5• 
 "RIP 	

-- 
 

A1,4 CAD: 251-C4 . 	constrtă ctl4e'pexa 15 Cu a cte l.5' j4a. -6'r175715:76-F:7—" 	5 rT1 P; c4.1.4c AMC, sc=.15, 
m,p 

A1.5 CAD: 251-05 
c011StRIctli 

administrative al 
socIat cultutatlis 

214 Cu  acte 
:5, 	unstrulta 	a 	so .' 	• 	rAP; 
dormtoare+bIrourl 	sc=213,98mp 

A1.,.6 CAD: 251-C6 
canstruc , 

Irl,duStef,014 st 
ectilitare 

453 Cu a cto  
;5, 	toastutta 	a 	so .4 	mp: 	C6-clepozR 
'5c4-32,92 	mp 

A1.7 CAD; 251-C7 
cons fuq11 

IndustrIal 	sl 
edllitare 

231 Cu acte 
is, 	constru a 	a 	so 23 	m , 	7-.apazit 
:$C231,43 	my 

A1.6 CAD; 251-03 
construepi 

industrial 	si 
edirtare 

15 
. 
Cu acte 

5.. 	ns4i.itta 	a So : 	mp, 	Cz-ie o2: 	sc- 
5 4 mP 

A1,9 CAD; 251 -C9 
construc,tP 

vkciustrtale si 
edititare 

construdt1 
inclUstrIal le si 

edilItart 

14 

14 

Cu acte 

Cu acte 

se,. cctutruit -TiFFETc=14 
19  roll 

, corv-trtzlta 	5g14 rnp; 	4-* epozt: sc.-4.4, 
33  mP Al..1.0 CAD; 251-C16 

Dacurnen care cantine araW cu caracter per5onat, prom/ate de prevederne Lag!! Mr. 677/20 1„ 	 Pagina 4 din 7 
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Çrt Rinclar6 Nr. 20214 CorntinaiOra5MMICr! A ĺ xr 

NumAr Destinatla 
constructie 	,

Suprafo(rno) 

. 
454 

Sltuatla 	Observat11./ ReferInte jurldlcsa' 
5,cOr-175-1.r—: te irro.:15F 	c.), , $81.10zit 

Cu  acte  sc=454,25 	mp A1,111 
1 
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SECTIUNEA I 

Informatii generale privind concedentul 

1.1. Denumirea: JUDETUL IALOMITA 

1.2. Codul de identificare fisca1 ă : 4231776 

1.3. Adresa: Municipiul Slobozia, Piaţ a Revoluţ iei nr. 1 

1.4. Cont: R089TREZ39121A300530XXXX - Trezoreria Municipiului Slobozia 

1.5. Date de contact: telefon nr. +40 243.230.200; +40 243.230.201, fax nr. +40 
243.230.250; +40 243.232.100, email: cjigcicnet.ro  / dapgcicnet.ro 

1.6. Persoana de contact : 

Sectiunea 11 
Instruc ţ iuni privind organizarea $i desfAsurarea 

proceduril de concesionare 

11. 1. INTRODUCERE 
Prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean nr. 	2022 s-a aprobat 

Studiul de oportunitate, intocmit in temeiul dispozi ţ ii ł or Ordonantei de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ în vederea concesion ă rii 
bunurilor proprietate public ă  pentru realizarea obiectivului de investi ţ ii „Project 
de amenajarea ş i functionalizare  a  Aeroportului Alexenj .judetul Ialomiţa", 
bunuri identificate cu numerele cadastrale i numerele de carte funciar ă : 247— CF 
20213, 251-CF 20214. 

II. 2. Procedura 
Atribuirea contractului de concesiune se va face prin procedura de licitatie, 

Cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

II. 3. Principiile atribuirii contractului de concesiune 
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt: 
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a) transparen ţ a 	punerea la dispozi ţ ie tuturor celor interesati a 
informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
concesiune de bunuri proprietate public ă ; 

b) tratamentul egal - aplicarea, intr-o manier ă  nediscriminatorie a 
criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă ; 

c) propor ţ ionalitatea once mă sură  stabilită  de autoritatea public ă  este 
necesară  i corespunz ă toare naturii contractului; 

d) nediseriminarea - aplicarea de c ă tre autoritatea public ă  a acelora ş i 
reguli, indiferent de nationalitatea participan ţ ilor la procedura de atribuire a 
contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă , potrivit condi ţ iilor 
prevă zute in acordurile i conven ţ iile la care Romania este parte; 

e) libera coneuren ţă  asigurarea de c ă tre autoritatea public ă  a condi ţ iilor 
pentru ca once participant la procedura de atribuire s ă  aib ă  dreptul de a deveni 
concesionar in condi ţ iile legii, ale convenţ iilor i acordurilor interna ţ ionale la care 
Romania este parte. 

IL 4. Publiearea anun ţ ului de licita ţ ie 
(1) Anuntul de licitatie se public ă  in Monitorul Oficial at Romaniei, Partea 

a V1-a, intr-un cotidian de circulatie national ă  ş i intr-unul de circulatie local ă  ş i 
pe pagina de internet a Consiliului Judetean Ialomita. 

(2) Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu 45 de zile inainte de 
data limit ă  pentru depunerea ofertelor. Aceast ă  perioadă  a fost stabilit ă  ţ inand 
cont de complexitatea ofertei pentru atribuirea contractului de concesitme de 
bunuri proprietate public ă  ş i de cerin ţ ele specifice. 

II. 5. Oblinerea doeumenta ţ iei de atribuire 
(1) Once persoan ă  interesata are dreptul de a solicita ş i de a obtine 

documentatia de atribuire. 
(2) Concedentul va pune doeumentatia de atribuire la dispozitia persoanei 

interesate cat mai repede posibil, intr-o perioad ă  care nu va dep ăş i 5 zile 
lucrâtoare de la primirea unei solicit ă ri din partea acesteia. 

(3) Persoana interesat ă  are obligaţ ia de a depune diligentele necesare, astfel 
Meat respectarea de c ă tre concedent a perioadei prev ă zute la atm. (2) s ă  nu 
conduc ă  la situaţ ia in care documenta ţ ia de atribuire s ă  fie pus ă  la dispozitia sa 
cu mai putin de 5 zile lucr ă toare inainte de data limit ă  pentru depunerea ofertelor. 

(4) Pentru ob ţ inerea documentatiei de atribuire persoanele interesate vor 
inainta o solicitare scris ă  că tre Consiliul Judetean Ialomi ţ a. Costul unui exemplar 
al documentatiei de atribuire este de 500,00 lei ş i poate fi achitat in numerar la 
casieria Consiliului Judetean Iatomi ţ a, Piata Revolutiei nr. 1, jud. Ialomi ţ a sau 
prin virament bancar in conturile RO 87TREZ 3912 1330 250X XXXX, deschis 
la Trezoreria Muncipiului Slobozia. Documenta ţ ia de atribuire se va pune la 
dispozi ţ ie pe baza solicit ă rii sense ş i a dovezii achit ă rii costului documentatiei. 
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II. 6. Clarifică ri 
(1) Once persoan ă  interesat ă  are dreptul de a solicita clarific ă ri privind 

documentaţ ia de atribuire. 
(2) Concedentul are obliga ţ ia de a r ă spunde in mod clan, complet i fă ră  

ambiguitaţ i, la once clarificare solicitat ă , intr-o perioad ă  care nu va dep ă si 5 zile 
lucră toare de la primirea unei astfel de solicit ă ri. F ă ră  a aduce atingere acestor 
prevederi, concedentul are obliga ţ ia de a transmite r ă spunsul la once clarificare 
cu eel puţ in 5 zile lucr ă toare inainte de data-limit ă  pentru depunerea ofertelor. 

(3) Concedentul are obligaţ ia de a transmite r ă spunsurile insoţ ite de 
intreb ă rile aferente c ă tre toate persoanele interesate care au ob ţ inut, in condi ţ iile 
prezentei sec ţ iuni, documentatia de atribuire, luand m ă suri pentru a nu dezv ă lui 
identitatea celui care a solicitat clarific ă rile respective. 

(4) in cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmis ă  in timp util, 
punând astfel concedentul in imposibilitatea de a respecta termenul de r ă spuns la 
clarific ă ri, acesta din urm ă  are totu ş i obligatia de a r ă spunde la solicitarea de 
clarificare in m ă sura in care perioada necesar ă  pentru elaborarea ş i. transmiterea 
ră spunsului face posibil ă  primirea acestuia de c ă tre persoanele interesate inainte 
de data limit ă  de depunere a ofertelor. 

II. 7. Conditii de participare/desfăş urare 
(1) La procedur ă  pot participa persoane juridice romane ş i stră ine cu 

participatie de capital autohton, str ă in sau mixt, asocieri de persoane juridice 
romane i str ă ine cu participatie de capital autohton, str ă in sau mixt, consor ţ ii de 
societăţ i comerciale ş i care indeplinesc conditiile de inscriere ş i calificare 
solicitate prin documentatia de atribuire, o cifr ă  de afaceri medie de minim 
300.000.000,00 lei in ultimii 3 an!.  Pentru transformarea in Lei din Euro se va 
utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro . Pentru 
alte monede decat Euro, se transforrna mai intai in Euro, utilizandu-se cursul 
mediu pentru anii 2019 (leuro - 4,7452 lei), 2020 (leuro - 4,8371 lei) 0 2021 
(1euro - 4,9204 lei), apoi se transform ă  in lei.Aceste condi ţ ii eliminatorii de 
participare au fost raportate la natura i valoarea estimativ ă  a investi ţ iilor propuse 
a se realiza in cadrul contractului de concesiune. 

(2) Ofertantul poart ă toată  ră spunderea ca oferta s ă  fie primită  de concedent 
la adresa ş i p ă nă  la data (inclusiv ora ş i minutul) limită  stabilită  in anuntul de 
participare ş i in documentatia de licitatie de concesiune. Ofertele sosite dup ă  
această  data sau dup ă  ora de deschidere mentionat ă  in anuntul de participare ş i in 
documentatia de licitatie de concesionare, vor fi returnate f ă ră  a fi deschise. 

(3) Concedentul va exclude din procedura de atribuire once ofertant despre 
care are cuno ş tinţă  ş i/sau poate demonstra prin once mijloace adecvate (cum an 
fi certificate fiscal sau cazier fiscal sau alt document echivalent) c ă  ş i-a inc ă lcat 
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu ţ iilor la bugetul general 
consolidat. 
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(4) Concedentul va exclude din procedura de atribuire a contractului de 
concesiune once ofertant cu privire la care a stabilit, in urma analizei 
informatiilor ş i documentelor prezentate de acesta sau a luat la cuno ş tinţă , in once 
alt mod, c ă  impotriva acestuia a fast pronun ţ ată  o hotă rare definitiv ă  a unei 
instanţ e judec ă tore ş ti pentru neindeplinirea culpabil ă  a obligatiilor ce-i reveneau 
dintr-un contract de concesiune, achizi ţ ie publică  sau oricare alt contract incheiat 
cu 0 autoritate/institutie public ă  ş i care a avut ca object darea in folosin ţă  ş i/sau 
exploatarea ş i/sau punerea in valoare in once alt mod a bunurilor proprietate 
publică  sau private. Restric ţ ia opereaz ă  pentru o durat ă  de 3 an!,  de la data 
pronunţă rii hotă rarii definitive de neindeplinire culpabil ă  a obligatiilor. 

(5) Procedura de licitatie se poate desfăş ura numai dac ă  in urma public ă rii 
anuntului de licitatie au fost depuse eel pu ţ in două  oferte valabile. 

(6) in cazul in care in urma public ă rii anun ţ ului de licitatie nu au fost 
depuse eel  putin dou ă  oferte valabile, concedentul este obligat s ă  anuleze 
procedura i s ă  organizeze o nou ă  licitaţ ie, cu respectarea conditiilor ini ţ iale 
(punctele 1)-13), art. 314 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ) in 
termen de 20 de zile de la publicarea unui nou anun ţ . 

(7) in cazul organiz ă rii unei noi licita ţ ii (dup ă  ce in urma primei public ă ri 
a anunţ ului de licitatie nu au fast depuse eel putin dou ă  oferte valabile), procedura 
este valabil ă  in situaţ ia in care a fost depus ă  cel pu ţ in o ofert ă  valabilă . 

(8) Sunt considerate oferte valabile, ofertele care indeplinesc condi ţ iile de 
valabilitate prev ă zute in caietul de sarcini at concesiunii. 

II. 8. Comisia de evaluare 
(1) Ofertele von Ii examinate ş i evaluate de c ă tre Comisia de evaluare 

alc ă tuită  de concedent. 
(2) Comisia de evaluare este stabilit ă  prin Hotă rare de Consiliu Judetean. 
(3) Evaluarea ofertelor depuse se realizeaz ă  de c ă tre Comisia de evaluare. 

Aceasta este legal intrunit ă  numai in prezen ţ a tuturor membrilor jar deciziile 
Comisiei se adopt ă  cu votul majorit ăţ ii membrilor. 

(4) Comisia de evaluare adopt ă  decizii in mod autonom numai pe baza 
documentaţ iei de atribuire ş i cu respectarea prevederilor legate in vigoare. 

(5) Comisia de evaluare este format ă  din 7 membrii. Comisia de evaluare 
îş i exercit ă  atributiile in prezenta tuturor membrilor s ă i, sub conducerea 
Pre ş edintelui. 
Comisia de evaluare va avea urm ă toarea structură : 

Presedinte - un reprezentant din partea Directia Achizi ţ ii ş i Patrimoniu 
Membrii: 
- secretarul Comisiei, un reprezentant din partea Direc ţ ia Achiziţ ii i Patrimoniu; 
- un reprezentant din partea Direc ţ iei Buget Finanţ e; 

un reprezentant din partea Serviciului Juridic DCO; 
- un reprezentant din partea Direc ţ iei Investitii i Servicii Publice ; 

un reprezentant din partea Seviciului Amenaj are Teritoriului ş i Urbanism; 
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- un reprezentant din partea Direc ţ ia Achizi ţ ii  i  Patrimoniu. 
- un reprezentant al Agen ţ iei Jude ţ ene a Finanţ elor Publice Ialomi ţ a 

Membrii Suplean ţ i: 
Presedinte un reprezentant din partea Direc ţ ia Achizi ţ ii  i  Patrimoniu 
Membrii: 

secretarul Comisiei, un reprezentant din partea Direc ţ ia Achizi ţ ii  i  Patrimoniu; 
- un reprezentant din partea Direc ţ iei Buget Finan ţ e; 
- un reprezentant din partea Serviciului Juridic DCC);  
- un reprezentant din partea Direc ţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice ; 

un reprezentant din parteaSeviciului Amenaj  are  Teritoriului ş i Urbanism; 
- un reprezentant din partea Direc ţ ia Achizi ţ ii ş i Patrimoniu. 
- un reprezentant al Agen ţ iei Jude ţ ene a Finanţ elor Publice Ialomiţ a 

(6) Membrii comisiei de evaluare, vor da o declargie de compatibilitate, 
confidenţ ialitate ş i imparţ ialitate inainte de ş edinţ a de deschidere a ofertelor 
depuse, cu termen de valabilitate dup ă  termenul limit ă  de depunere a ofertelor, 
care se va pă stra in dosarul concesiunii. 

11.9. Reguli privind conflietul de interese 
(1) Pe parcursul aplic ă rii procedurii de atribuire concedentul are obligaţ ia 

de a lua toate m ă surile necesare pentru a evita situaţ iile de natură  s ă  determine 
aparilia unui conflict de interese ş i/sau manifestarea concuren ţ ei neloiale. 

(2) Nerespectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de 
concesiune se sanctioneaz ă  potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 

(3) Persoanele care sunt implicate direct in procesul de verificare/evaluare 
a ofertelor nu au dreptul de a fl ofertant sub sanc ţ iunea excluderii din procedura 
de atribuire. 

(4) Nu au dreptul s ă  fie implicate in procesul de verificare/evaluare a 
ofertelor urm ă toarele persoane: 

soţ /so ţ ie, rud ă  sau afin pană  la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, 
persoan ă  fizic ă ; 
- sot/so ţ ie, rudă  sau afin pană  la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţ ie, organul de conducere  on de supervizare al 
unuia dintre ofertanti, persoane juridice, ter ţ i susţ ină tori sau subcontractan ţ i 
propu ş i; 
- persoane care deţ in pă rţ i sociale, p ă rii de interes, ac ţ iuni din capitalul 
subscris al unuia dintre ofertan ţ i, terti sus ţ ină tori sau subcontractan ţ i propu ş i sau 
persoane care fac parte din consiliul de administraţ ie, organul de conducere  on  
de supervizare al unula dintre ofertan ţ i, terţ i susiină tori sau subcontractan ţ i 
propu ş i; 

membri in cadrul consiliului de administraţ ie/organului de conducere sau 
de supervizare  at ofertantului ş i/sau ac ţ ionari  on  asociaţ i semnificativi persoane 
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care sunt so ţ /so ţ ie, rud ă  sau afinitate pan ă  la gradul al II-lea inclusiv on care se 
află  in relaţ ii comerciale cu persoane cu func ţ ii de decizie in cadrul entit ăţ ii 
contractante. 

(5) Nu pot fi nominalizate de c ă tre ofertant pentru executarea contractului 
persoane care sunt so ţ /so ţ ie, rud ă  sau afinitate p ă nă  la gradul al II-lea inelusiv on 
care se afl ă  in re ł aţ ii comerciale cu persoane cu func ţ ii de decizie in cadrul 
entit ăţ ii contractante. 

(6) in caz de incompatibilitate, pre ş edintele comisiei de evaluare va sesiza 
de indat ă  eoncedentul despre existen ţ a stă rii de incompatibilitate ş i va propune 
inloeuirea persoanei incompatibile, dintre membrii suplean ţ i. 

(7) Supleanţ ii participă  la ş edinţ ele comisiei de evaluare numai in situaţ ia 
in care membrii acesteia se afl ă  in imposibilitate de participare datorit ă  unui caz 
de incompatibilitate, caz fortuit sau for ţ ei majore. 

(8) Membrii comisiei de evaluare au obliga ţ ia de a pă stra confiden ţ ialitatea 
datelor, informa ţ iilor ş i documentelor cuprinse in ofertele analizate. 

11. 10. Procesul de evaluare 
(1) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziva fixat ă  pentru 

deschiderea lor, prevă zută  in anunţ ul de licitaţ ie. 
(2) După  deschiderea plicurilor exterioare in. ş edinţă  publică , comisia de 

evaluare elimin ă  ofertele care nu con ţ in totalitatea documentelor ş i a datelor 
solicitate potrivit prezentei documenta ţ ii. 

(3) Pentru continuarea desfăş ură rii procedurii de licitaţ ie, la primul termen, 
este necesar ca dup ă  deschiderea plicurilor exterioare cel pu ţ in două  oferte s ă  
intruneasc ă  condiţ ille prev ă zute in prezenta documentaţ ie. 

(4) Dup ă  analizarea con ţ inutului plicului exterior, secretarul comisiei de 
evaluare intocme ş te procesul-verbal in care se va preciza rezultatul analizei, care 
va fl semnat de c ă tre to ţ i membrii comisiei de evaluare ş i de c ă tre reprezentan ţ ii 
ofertan ţ ilor, care vor fi prezen ţ i la ş edinţ a de deschidere a ofertelor. 
Reprezentanţ ii sau imputernici ţ ii (pe baza imputernicirii) ofertan ţ ilor au 
posibilitatea de a participa la ş edinţ a de deschidere a ofertelor. in cazul in care 
ofertantul/ofertan ţ ii refuz ă  să  semneze, acest fapt va fi men ţ ionat in procesul 
verbal. 

(5) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dup ă  semnarea 
procesului-verbal prev ă zut la alin. (4). in aceast ă  etapă  prezenţ a ofertan ţ ilor nu 
mai este necesar ă . 

(6) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de 
valabilitate prev ă zute in caietul de sarcini al concesiunii. 

(7) Concedentul are obligaţ ia de a stabili oferta c ăş tigă toare pe baza 
criteriilor de atribuire precizate In documenta ţ ia de atribuire. 

(8) Pe parcursul aplic ă rii procedurii de atribuire, in etapa de analiz ă  a 
ofertelor din punct de vedere al criteriilor impuse prin documenta ţ ia de atribuire, 
concedentul are dreptul de a solicita clarific ă ri ş i, după  caz, complet ă ri ale 
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documentelor prezentate de ofertan ţ i pentru demonstrarea conformit ăţ ii ofertei cu 
cerinţ ele solicitate. Solicitarea de clarific ă ri este propus ă  de catre comisia de 
evaluare si se transmite de c ă tre concedent ofertan ţ ilor in termen de 3 zile 
lucră toare de la primirea propunerii comisiei de evaluare. Ofertan ţ ii trebuie s ă  
raspund ă  la solicitarea concedentului in termen de 3 zile lucră toare de la 
primirea acesteia. Concedentul nu are dreptul ca prin clarific ă rile on completarile 
solicitate s ă  determine apari ţ ia unui avantaj in favoarea unui ofertant. 

(9) in urma analizarii ofertelor de c ă tre comisia de evaluare, pe baza 
criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care 
men ţ ioneaz ă  ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de 
valabilitate i motivele excluderii acestora din urm ă  de la procedura de atribuire. 
Procesul-verbal se semneaz ă  de c ă tre to ţ i membrii comisiei de evaluare. 

(10) in baza procesului-verbal care indepline ş te condi ţ iile prevă zute la aim. 
(9) 5  comisia de evaluare intocmeste in termen de o zi lucr ă toare, un raport pe 
care îl transmite Presedintelui Consiliului Sudetean Ialomi ţ a care va cuprinde: 
descrierea proceduril de concesionare ş i operaţ iunile de evaluare, elementele 
esenţ iale ale ofertelor depuse ş i motivele alegerii ofertantului castigator sau, in 
cazul in care nu a fost desemnat castigator niciun ofertant, cauzele respingerii. 

(11) in termen de 3 zile lucr ă toare de la primirea raportului comisiei de 
evaluare, concedentul informeaz ă , in scris, cu confirmare de primire, ofertan ţ ii 
ale c ă ror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii. 

(12) Raportul prev ă zut la aim. (10) se depune la dosarul concesiunii. 
(13) Comisia de evaluare stabile ş te punctajul fiec ă rei oferte, ţ inand searna 

de ponderile fiecarui criteriu de atribuire. Oferta ca ş tigatoare este oferta care 
intruneste eel mai mare punctaj in urma aplic ă rii criteriilor de atribuire. 

(14) in cazul in care exista punctaje egale intre ofertan ţ ii clasaţ i pe primul 
loc, departaj area acestora se va face in func ţ ie de punctajul ob ţ inut pentru criteriul 
de atribuire nivelul redeven ţ ei ii daca egalitatea se p ă streaza, departaj area se va 
face in func ţ ie de punctajul obţ inut pentru criteriul de atribuire durata de 
dezvoltare a proiectului. 

(15) Pe baza evalu ă rii ofertelor secretarul comisiei de evaluare intocmeste 
procesul-verbal care trebuie semnat de to ţ i membrii comisiei. 

(16) in baza procesului-verbal care indeplineste condi ţ iile prevazute la aim. 
(15), comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucr ă toare, un raport pe 
care îl transmite Presedintelui Consiliului Jude ţ eanlomiţ a. 

II. 11. Procedura de contestare a licitatiei 
(1) Eventualele contesta ţ ii ale ofertan ţ ilor declaraţ i necaş tigâtori se depun 

in termen de 5 zile calculate incepand cu ziva comunic ă rii rezultatului procedurii 
de licitaţ ie pentru concesionare, la sediul Consiliului Jude ţ ean 

(2) Comisia de soluţ ionare a contesta ţ illor va analiza ş i instrumenta 
contestaţ iile in termne de maxim 10 zile de la data inregistrarii lor. 
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(3) Dup ă  finalizarea acestei proceduri, concedentul va invita ofertantul 
castigator la semnarea contractului de concesiune. 

II. 12. incheierea contractului de eoneesiune 
(1) Concedentul are obligaţ ia de a incheia contractul de concesiune de 

bunuri proprietate publica cu ofertantul a c ă rui ofert ă  a fost stabilit ă  ca fiind 
castigă toare. 

(2) Concedentul are obligaţ ia de a transmite spre publicare in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a V1-a, un anun ţ  de atribuire a contractului de 
concesiune de bunuri proprietate public ă , in eel mutt 20 de zile de la finalizarea 
procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă  
prevă zute de prezenta sec ţ iune. 

(3) Concedentul are obligaţ ia de a informa ofertan ţ ii despre deciziile 
referitoare la atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă , 
in scris, Cu  confirmare de primire, nu mai tarziu de 3 zile luer5toare de la 
emiterea acestora. 

(4) In  cadrul comunic ă rii prev ă zute la aim.  (3) concedentul are obligaţ ia de 
a informa ofertantul/ofertan ţ ii castigă tor/castig ă tori cu privire la acceptarea 
ofertei/ofertelor prezentate. 

(5) in cadrul comunic ă rii prev ă zute la  atm. (3) concedentul are obligaţ ia de 
a informa ofertan ţ ii care au fost respinsi sau a că ror ofert ă  nu a fost declarat ă  
castigă toare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 

(6) Concedentul poate s ă  incheie contractul de concesiune de bunuri 
proprietate public ă  numai după  implinirea unui termen de 20 de zile de la data 
realiză rii comunic ă rii prev ă zute la aim.  (3). 

(7) in cazul in care, in eadrul eelei de-a doua proceduri de licitaţ ie public ă  
nu se depune nicio ofert ă  valabilă , concedentul anuleaz ă  procedura de licitaţ ie. 

(8) Pentru cea de-a doua licitaţ ie va fi p ă strat ă  documenta ţ ia de atribuire 
aprobată  pentru prima licitaţ ie, dac ă  Concedentul, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a nu 
modifica/reactualizeaz ă  prin hotă rke anumite puncte din documentaţ ia de 
atribuire. 

(9) Cea de-a doua licitaţ ie se organizeaz ă  in condiţ iile prevazute la art. 318 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

(10) Contractul de concesiune se semnează  dupd 20 de zile de la data 
comunic ă rii rezultatului procedurii, cu ofertantul declarat castigator, in forma. 
scris ă . 

(11) Con ţ inutul contractului de concesiune este anexat prezentei 
documentaţ ii de licita ţ ie. 

(12) Refuzul ofertantului declarant castigator de a incheia contractul de 
concesiune atrage pierderea garan ţ iei depus ă  pentru participarea la licitaţ ie. 

(13) in cazul in care ofertantul declarant castigator refuza incheierea 
contractului, licita ţ ia publică  va  ti  anulată , iar concedentul va relua procedura de 
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licitaţ ie public ă  de la etapa public ă rii anuntului, in conditiile legii, studiul de 
oportunitate pentru concesionarea bunurilor p ă stră ndu- ş i valabilitatea. 

(14) in cazul in care concedentul nu poate incheia contractul cu ofertantul 
declarat c ăş tig ă tor din cauza faptului c ă  ofertantul in cauză  se afl ă  intr-o situatie 
de forp majoră  sau in imposibilitatea fortuită  de a executa contractul, concedentul 
are dreptul s ă  declare c ăş tig ă toare oferta clasat ă  pe locul doi, in conditiile in care 
aceasta este admisibilă , in cazul in care nu există  o ofert ă  clas ă  pe loeul doi 

concedentul va relua procedura de licitatie public ă  de la etapa 
publică rii anuntului, in conditiile legii, studiul de oportunitate pentru 
concesionarea bunurilor p ă strandu- ş i valabilitatea. 

(15) in cazul in care concesionarul este de o altă  nationalitate sau cet ă tenie 
dec ă t cea rom ănă  ş i dac ă  p ă rtile consider ă  necesar, contractul de concesiune de 
bunuri proprietate public ă  se va putea incheia in ş ase exemplare, trei in limba 
romă nă  i  trei intr-o alt ă  limbă  aleas ă  de acestea, traduse legalizat. Fiecare parte 
va avea caste un exemplar in limba romă nă  ş i un exemplar in limba stră ină  in care 
a fost redactat contractul. in caz de litigiu, exemplarele in limba roman ă  ale 
contractului prevaleaz ă . 
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SECŢ IUNEA III 

CAIETUL DE SARCINI 

INFORMATII GENERALE PRIVIND 
OBIECTUL CONCESIUNII; 

111.1.1. Descrierea ş i identificarea bunului care urmeaz5 sA fie concesionat; 

Jude ţ ul Ialomiţ a de ţ ine in domeniul public bunurile imobile cc au compus 
fostul "Aerodrom Alexeni", constand in teren arabil i construc ţ ii, identificate cu 
numerele cadastrale ş i numerele de carte funciar ă  - 247 — CF 20213, 248- CF 
20211, 250-CF 20212, 251-CF 20214. 

Aceste bunuri pot fî ,exploatate în vederea ob ţ inerii unor venituri cat mai 
man i ş i diverse de c ă tre unitatea administrative teritorial ă  Tudeţ ul Ialomi ţ a. 

Potrivit prevederilor art. 173 aim. (1) lit. c) i aim. (4) lit. a) *i art.297 
alin.(1) lit, b) coroborat cu art.302 - art. 331 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, bunurile proprietate public ă  a statului sau a unit ăţ ilor 
administrativ - teritoriale pot fi date in administrare, concesionate on inchiriate. 

Concesionarea bunurilor aflate in proprietatea public ă  a judetului Ialomi ţ a 
constituie o surs ă  permanent ă  ş i sigură  de venituri pentru bugetul judelului ş i una 
dintre modalit ăţ ile prin care aceste bunuri pot fi puse in valoare pentru 
dezvoltarea regional ă  a jude ţ ului. 

Concesionarea bunurilor pentru proiectul de dezvoltare regional ă  este 
motivată  de necesitatea unei administr ă ri eficiente pe termen lung a bunurilor 
proprietate public ă  pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul jude ţ ului 
Ialomi ţ a ş i in principal pentru dezvoltarea economic ă  a zonei. 

Prin concesionarea acestor bunuri se asigur ă  o intre ţ inere corespunz ă toare 
a lor ş i ridicarea poten ţ ialului acestora prin valorificarea in cadrul unor proiecte 
investi ţ ionale de amploare, fă ră  cheltuieli din partea Consiliului Judetean 
Ialomi ţ a, precum ş i asigurarea stop ă rii degră dă rii acestor bunuri. 

Bunurile vor fi concesionate prin procedura licita ţ iei prev ă zută  de art. 314 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, urmand a fi utilizat de 
viitorul concesionar, cu destinatia: Obiectiv de investi ţ ii ,„,  Project de arnenajare 
siuncionaliza ceni" 

Obiectivul principal al concesiunii este — „Aeroport care să  funclioneze 
ca aeroport comercial pentru pasageri avândfacilitate pentru transport de marfă  
(cargo) ,sq operatiuni de aviatie generală  ş i de afaceri". 
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Pozi ţ ionare Fostul "Aerodrom Alexeni" se afl ă  dispus la 6 kilometri est 
de oraş ul Urziceni ş i 3 kilometri nord-est de comuna Alexeni, capul de sud-est al 
pistei fund la 1,7 kilometri nord de calea ferat ă  ş i ş oseaua Urziceni-Slobozia ş i 
2,2 kilometri de raul Ialomi ţ a ş i îi corespund coordonatele de 44°42'35" latitudine 
nordică  ş i 26°43'21" longitudine estic ă . Altitudinea fostului aerodrom NA' de 
nivelul mă rii este de 64 metri, jar dimensiunile lui sunt de 3000 x 1500 metri. 
Este prev ă zut cu o pist ă  betonată , ce are dimensiunile de 2500 x 80 metri ş i una 
natural ă  de 2500 x 100 metri, avand zonele de siguran ţă  de la capetele pistei 
nivelate ş i inierbate pe o lungime de 500 metri ş i arate pe o lungime de 300 metri. 
Terenul, in suprafaţă  de 347,7177 de hectare este racordat prin intermediul str ă zii 
Unităţ ii la Drumul National 2A (Urziceni-Slobozia) ş i la intravilanul comunei 
Alexeni (2 km). De asemenea, terenul era racordat la re ţ eaua de c ă i ferate, linia 
este in prezent dezafectat ă . 

Incinta aerodromului este imprejmuită  partial cu gard de sal-ma ghimpat ă , 
jar c ă tre str. Unit ăţ ii are poarta de acces auto ş i pietonal ă  metalică  ş i gard metalic. 
Str. Unit ăţ ii este partial asfaltat ă , jar in rest neamenajat ă . Aleile de acces ale 
incintei sunt betonate, neintre ţ inute, stare vizual ă  satisfac ă toare. 

Figure, nr. 1 - Amplasarea Aeroportului Alexeni fall,-  de Bucuresti 
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Figura nr. 2 - Accesibilitatea Aeroportului Alexeni la nivel local 
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Utilit ăţ i ł e zonei: curent electric, canalizare tip decantoare, apa de la puturi 
proprii.comuna Alexeni, capul de sud-est al pistei fiind la 1,7 kilometri nord de 
calea ferat ă  ş i ş oseaua Urziceni-Slobozia ş i 2,2 kilometri de raul Ialomita ş i îi  
corespund coordonatele de 44°42'35" latitudine nordic ă  ş i 26°43'21" longitudine 
estic ă . Altitudinea fostului aerodrom fat ă  de nivelul m ă rii este de 64 metri, jar 
dimensiunile lui sunt de 3000 x 1500 metri. Este prev ă zut cu a pist ă  betonat ă , cc 
are dimensiunile de 2500 x 80 metri ş i una naturald de 2500 x 100 metri, avand 
zonele de sigurantă  de la capetele pistei nivelate ş i inierbate pe o lungime de 500 
metri ş i mate pe a lungime de 300 metri. 

Terenul, in suprafată  de 347,7177 de hectare este racordat prin intermediul 
stră zii Unită tii la Drumul National 2A (Urziceni-Slobozia) ş i la intravilanul 
comunei Alexeni (2 km). De asemenea, terenul era racordat la reteaua de c ă i 
ferate, linia este in prezent dezafectat ă . 

Incinta aerodromului este imprejmuit ă  partial cu gard de sal-ma ghimpată , 
jar c ă tre str. Unit ă tii are poarta de acces auto ş i pietonal ă  metalic ă  ş i gard metalic. 
Str. Unită tii este paqial asfaltat ă , iar in rest neamenajat ă . Aleile de acces ale 
incintei sunt betonate, neintretinute, stare vizual ă  satisfac ă toare. Utilit ă tile zonei: 
curent electric, canalizare tip decantoare, apa de la puturi proprii. 
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Figura 3 - Perspeetiva aeriană  asupra ansamblului de bunuri de la Alexeni 

**Notă  1 - Fac obiectul procedurii de licita ţ ie doar bunurile imobile 
terenurile identificate 	: 

CF.20213- nr cadastral 247 - suprafa ţă 	18.691 mp- extravilan 
categoria cur ţ i construc ţ ii 
CF.20214- nr cadastral 251 - suprafa ţă  3.261.256 mp extravilan cu 
urm ă toarele categorii de terenuri : 

1. Curţ ii construcţ ii - L172.495 mp 
2. Arabil 	- 2.004.649 mp 
3. Neproduciv 	- 84.112 mp 

Total suprafa ţă  concesionată  : 3.279.947,00 mp 
1. Curţ ii construc ţ ii - 1.191.600 mp 
2. Arabil 	- 2.004.649 mp 
3. Neproduciv 	- 84.112 mp 

***Notă  2 - CF.20211- nr cadastral 248 - suprafa ţă  - 42.305 mp care se 
suprapune cu cu siturile Natura 2000, ROSPA0152 Coridorul Ialomi ţ ei ş i 
ROSCI0290 Coridorul Ialomi ţ ei. 

- NU face obiectul prezentei proceduri de licita ţ ie. - 

***Notă  3 - CF.20212- nr cadastral 250 - suprafa ţă  154.925 mp - intravilan 
categoria cur ţ i construc ţ ii 

- NU face obiectul prezentei proceduri de licitaţ ie. - 
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***Notă  4 — Terenurile aflate in jurul aeroportului ş i pe care se pot dezvolta 
baze/hangare s ă  beneficieze de o cale de acces neingr ă dit atat la bretele cat ş i la 
pistă  cu respectarea regulamentului de securitate aeroportuar ă  

Pentru bunurile situate in judetul Ialomi ţ a, comuna Alexeni, identificate 
prin CF: nr. 20213, nr. 20214 constand in teren ş i constructii, in temeiul 
reglementă rilor Documenta ţ iei de urbanism nr. 1124/05.11.1999, faza 
PUG/PUZ/PUD, aprobată  prin hot ă rarea Consiliului Local Alexeni nr. 
10/30.05.2006, ş i prelungită  prin H.C.L. Alexeni nr.18/26.02.2016 in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea execut ă rii 
lucră rilor de construc ţ ii, republicată , cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare a 
fost emise certificatele de urbanism nr.23;24 din 30.05.2022 in scop de 
informare. 

Certificatul de Urbanism nr.23130.05.2022 certific ă ; 
Regimul juridic: 

- Imobilul teren  i constructii in suprafaţă  de 18.691,00 mp identificat in 
cartea funciar ă  nr.20213 numă r cadastral 247, aparţ ine domeniului public 
al Judetului Ialomi ţ a CIF 4231776, conform Hotă ră rii de Guvern nr. 
428/2017 ş i Hotă rarii Consiliului Judettan Ialomi ţ a nr. 119/31.07.2017 

Regimul economic: 
Categoria actual ă  de folosinţă  a terenului curţ i construcţ ii 

- Destina ţ ia actual ă  a terenului : curţ i construcţ ii- extravilan. 

Regimul tehnic : Conform prevederilor Regulamentului Local de Urbanism 
aferent Planului Urbanistic General al comunei Alexeni, terenul este situat in 
extravilanul comunei Alexeni ş i nu are prev ă zute prescrip ţ ii. 

Certificatul de Urbanism nr.24/30.05.2022 certific ă : 
Regimul juridic: 

- Imobilul teren ,ş i constructii in suprafat ă  de 3.261.256,00 mp identificat 
in cartea funciar ă  nr.20214 numă r cadastral 251, apar ţ ine domeniului 
public al Jude ţ ului Ialomi ţ a CIF 4231776, conform Hot ă ră rii de Guvern 
nr. 428/2017 ş i Hotă rarii Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a nr. 119/31.07.2017 

Regimul economic: 
Categoria actual ă  de folosin ţă  a terenului — curţ i construcţ ii,arabil, 
neproductiv 

- Destina ţ ia actual ă  a terenului curţ i construcţ ii,arabil, neproductiv 
extravilan. 
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Regimul tehnic : Conform prevederilor Regulamentului Local de Urbanism 
aferent Planului Urbanistic General al comunei Alexeni, terenul este situat in 
extravilanul comunei Alexeni ş i nu are prevă zute prescrip ţ ii. 

Bunurile nu prezintă  inscrieri privind dezmembr ă mintele dreptului de 
proprietate, drepturi reale de garantii ş i sarcini. 

Dintre suprafetele construite, pista betonat ă  (inclusiv cdi de rulare), pista 
natural ă , canalul pluvial aferent pistei, cas ă  pompe (C17), cas ă  pompe (C18), cas ă  
vane (C12), static hidrofor, de ş i conform avizelor oblinute nu prezintă  
conditionă ri de folosintă , se recomand ă  s ă  fie utilizate tot pentru dezvoltarea unui 
obiectiv care ar putea fi inclus In infrastructura national ă  de apă rare. 

Dispunerea celor 4 parcele este prezentat ă  in imaginea urmă toare: 
• Tarla 29, parcela N 147, comuna Alexeni, Extravilan (teren agricol, 

teren constructii Cl-055) 
• Incinta cu constructii intravilan imobil 669 Cl-C26 
• Tarla 32, Parcela C53, Extravilan, comun ă  Alexeni 
• Tarla 40/1, Parcela N 182, Extravilan, comun ă  Alexeni 

Figura 4 - Dispunerea suprafetelor ce constituie terenul de la Alexeni 

Tarlaua nr. 29, parcela N 147, este situată  in partea de Nord a 
extravilanului comunei Alexeni, fiind in legă tură  direct ă  cu drumul national 
DN 2A prin strada Unit ă tii, aflată  in intravilanul comunei. 

Parcela N 147 prezintă  urm ă toarele vecin ă tă ti: 
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la Nord: drum exploatare De 146/2 (lungime de 381,22 m), tarla 
144/3/3 - Dr ă gan A. Marita (lungime de 206,23 m), parcela Iancu V. Nicolae 
(lungime de 351,84 m) 

- 	la Est: tarla 144/3/3 - de la P1 - Mitache N. Vasile la P26 - 
Dră gan A. M ă rită  (lungime de 267,49 m), tarla 144/3/3 - de la P26 - Dr ă gan 
A. M ă rit ă  la P75 - Ionescu Toma (lungime de 762,87 m), drum exploatare De 
144/3/3 (lungime 4,01 m), tarla 144/3/2 de la P1 - Dragomir C. Vasilic ă  la 
P22 - Iancu V. Nicolae (lungime de 468,35 m), domeniul privat al comunei 
Alexeni (perdea protectie lungime 1815,51 m), domeniul public al statului 
(Ministerul Justitiei D.G.P. - Penitenciarul Slobozia lungime 296,65 m), 
domeniul public al statului (zona special ă  lungime 194,08 m), domeniul 
privat al comunei Alexeni (perdea protectie - lungime de 194,81 m), 
domeniul privat al comunei Alexeni (perdea protectie lungime de 10,35 m). 

la Sud: domeniul privat al comunei Alexeni (lungime de 13,65 
m), domeniul public al statului (zona special ă  - lungime de 7,67 m), 
domeniul privat al comunei Alexeni (lungime de 100,97 m), tarla 158 de la 
P43 - M.D. Dr ă gan T. Dobre la P1 - Barbu Vasile (lungime de 1014,62 m), 
domeniul privat al comunei Alexeni (perdea protectie lungime de 24,15 m), 
domeniul privat al comunei Alexeni (perdea protectie lungime de 34,52 m), 
drum exploatare De 150 (lungime de 372,60 m) 

la Vest: drum exploatare De 159 (lungime de 404,99 m), tarla 
149/4 de la P75 - M.D. Laz ă r Vasile la P1 Barbu Vasile (lungime de 2295,01 
m), tarla 149/1 de la P64 Mitache G. Ion la P1 - Bogdan Alexandru (lungime 
de 944,69 m). 

Incinta 669 av ă nd constructiile C1-C26, este situat ă  in partea de N a 
intravilanului comunei Alexeni, fiind in leg ă tur ă  direct ă  cu drumul national 
DN 2A prin strada Unit ăţ ii, aflat ă  in intravilanul comunei. 

Incinta 669 prezint ă  urmă toarele vecin ă tă ti: 
La Nord: domeniul privat comunei Alexeni (perdea protectie) 

o lungime total ă  de 502.56 mp 
La Est: Drum exploatare (De 3/1) - L. total ă  343.29 mp 23 
La Sud: Drum strad ă  - lungime de 161.05 m ş i Domeniul Public 

al statului (zona special ă ) - lungime total ă  328.01 m 
La Vest: Domeniul public al statului (zona special ă ) - lungime 

65.41 m si Domeniul public al statului (Ministerul Justitiei - D.G.P. 
Penitenciarul Slob ozia) lungime de 296.65 m. 

Tarla 32, Parcela C53, Extravilan, comun ă  Alexeni 
Parcela C53 se afl ă  in partea de N a extravilanului comunei Alexeni. 

Aceasta se afl ă  in legă tură  direct ă  cu strada Unit ă tii (aflat ă  in intravilan in 
partea de Est a amplasamentului) prin drumul de exploatare De 154, De 
asemenea strada Unit ă tii este legat ă  direct cu drumul national DN 2A. in 
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partea de Nord a amplasamentului se face leg ă tura cu Parcela N 147, Tarla 
29 printr-un drum ce apar ţ ine domeniului privat al comunei Alexeni. 

Proprietatea imobiliar ă  ce constituie obiectul concesion ă rii este 
constituită  teren ş i construc ţ iile aferente (loca ţ ia fostului aerodrom Alexeni, 
jude ţ ul lalomiţ a), aflate in administrarea Consiliului Jude ţ ean ralomi ţ a. 

Ansamblul bunurior de pe amplasamentului fostului Aero drom 
Alexeni dispune de o pistă  betonată  de 2.500 m, cu o l ăţ ime de 80 m, bretele 
adiacente de 1000 m, hangar ş i spa ţ ii administrative. intreg ansamblul — 
clă diri administrative, dormitoare, pist ă , hangar, magazii, depozite 
subterane, ce au f ă cut parte din cadrul unei unit ă ti militare — se intinde pe 
o suprafaţă  de aproape 350 de hectare, din care 210 ha reprezint ă  teren 
arabil. 

Dintre toate construc ţ iile fostului aeroport, cel mai bine conservat ă  
este pista i retelele aferente, ins ă  vechile cl ă diri administrative sunt intr-o 
stare de degradare avansat ă , multe din elementele structurale lipsesc sau 
sunt distruse. in aerodrom exista un hangar de avia ţ ie care nu este utilizat, 
avand a suprafa ţă  utilă  de 2.000 m 2 , construit pe o platforma din beton. 

Pani  în momentul de fa ţ a nu au fost semnalate probleme referitoare 
la infestarea solului ş i subsolului cu factori poluan ţ i. in consecinţă  valoarea 
propriet ăţ ii nu a fost influen ţ ată  de probleme legate de protec ţ ia mediului. 

SITUAŢ IA BUNURILOR IMOBILE 
aflate pe raza U.A.T. Alexeni  în patrimoniul judetului Ialomita 

Nr. 
crt 

DENUMIREA 
IIVIOBILULUI 

Nr. 
cad 

CARACTERISTICI IMOBIL 

1. Drum betonat 250 Suprafa ţă  = 15.500,00 nip, 	nr. cadastral 250. 
ră m ă ne drum de utilitate public ă  ce va face 
legă tura dintre drumul Unit ăţ ii ş i accesul la 
aero drom 

2. Teren 251 UAT Alexeni, Construc ţ iile: Cl - C55, Tarla 29, 
parcela N147; Suprafa ţă  teren extravilan = 
1.172.495,00 mp. Suprafa ţă  construit ă  la sol = 
10.380,00 nip, 

1.  Depozit (C1) 251 Suprafa ţă  construit ă  la sol = 32,62 mp, regim de 
ină l ţ ime: P, 

2.  
Depozit (C2) 

251 Suprafaţă  construit ă  la sol = 16,41 nip, regim de 
ină l ţ ime: P, 

3.   
Grajd (C3) 

251 Suprafaţă  construit5 la sol = 33,50 mp, regim de 
in ă lţ ime: P,. 

4.  WC AMC, an 1972 (C4) 
 251 Suprafa ţă  construit ă  la sol = 15,48 mp, regim de 

ină lţ ime: P, 
5.  Dormitoare + Birouri, 

(C5 ) 
251 Suprafa ţă  construită  la sol = 213,98 nip, regim 

de In ă lţ ime: P 
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6.  Depozit (C6) 251 Suprafaţă  construit ă  = 452,92 mp, regim de 
ină l ţ ime: P, 

7.  
Depozit, an 1985 (C7)  251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 231,43 mp, regim 

de ină l ţ ime: P. 
8.  

Depozit (C8) 251 Suprafată  construit ă  la so l = 14,54 mp, regim de 
ină lţ ime: P, 

9.  
Depozit (C9)  251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 14,19 mp, regim de 

in ă lţ ime: P, 
10.  Depozit (C10)  251 Suprafat ă  construită  la sal = 14,33 mp, regirn de 

ină ltime: P, 
11.  

Depozit (C11)  251 Suprafat ă  construită  la sal = 454,25 mp, regirn 
de Ină lţ ime: P. 

12.  Punct comand ă  balizaj 
(C12) 

251 Suprafa ţă  construit ă  la sol = 305,03 nip, regim 
de ină lţ ime: P, 

13.  
Cl ă dire (C13) 251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 16,65 mp, regim de 

ină ltime: P, 
14.  

Chio ş c (C14) 251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 15,60 mp, regim de 
in ă ltime: P, 

15.  
WC, an 1952 (C15) 251 Suprafat ă  construit ă  la so! = 12,83 nip, regim de 

in ă ltime: P, 
16.  Depozit (C16) 251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 56,53 mp, regim de 

ină lţ ime: P, 
17.  

Casa pompe (C17) 251 Suprafafă  construit ă  la sal = 36,94 mp, regim de 
ină ltime: P, 

18. 251 Suprafa ţă  construit ă  la sal = 24,11 nip, regim de 
in ă ltime: P, 

19.  
Barac ă  metalic ă  (C19) 251 Suprafat ă  construită  la so! = 62,43 mp, regim de 

tn ă ltime: P, 
20.  

Depozit uleiuri (C20) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 69,58 mp, regim de 

ină l ţ ime: P, 
21.  Punct control 

carburan ţ i lubr(C21) 
251 Suprafa ţă  construit ă  la sol = 76,22 nip, regim de 

ină l ţ ime: P, 
22.  

Hangar 2 (C22) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 970,97 mp, regim 

de ină ltime: P, 
23.  Ateliere + magazii 

(C23) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 195,21 nip, regim 

de in ă ltime: P, 
24.  

Clă dire Hangar (C24) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 1603,42 nip, regim 

de ină lţ ime: P, 
25.  

Magazii + birouri (C25) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 444,86 mp, regim 

de ină lţ ime: P. 
26.  Pichet PSI, an 1952 

(C26) 
251 Suprafat ă  construit ă  la so! = 19,20 mp, regim de 

Ină ltime: P, 
27.  

Magazie (C27) 251 Suprafat ă  construită  la sal = 10,30 nip, regim de 
in ă ltime: P, 

28.  Cl ă dire Depozit materia 
th (C28) 

251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 571,26 mp, regim 
de ină l ţ ime; S + P + 1 

29.  
Decantor (C28/1) 251 Suprafa ţă  construit ă  la sol = 17,13 nip, regim de 

ină ltime: P, 
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30. 
Cazare ingrijitori (C29) 251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 123,65 mp, regim 

de ină l ţ ime: P, 
31. 

Magazie, an 1952 (C30) 
251 Suprafat ă  canstruit ă  la sol = 23,51 mp, regim de 

ină ltirne: P, 
32, 

Magazie, an 1952 (C31) 
251 Suprafat ă  construită  la sol = 38,34 mp, regim de 

in ă ltime: P, 
33.  

Camara (C32) 
 251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 9,49 mp, regim de 

ină ttime: P, 
34.  Ş opron, an 1980 (C33) 251 Suprafa ţă  construit ă  la sal = 40,34 mp, regim 

de in ă l ţ ime: P, 
35.  

Moară , an 1980 (C34) 
 251 Suprafat ă  construită  la sol = 31,83 mp, regim de 

in ă ltime: P, 
36.  Magazii + birouri 

(C34/1) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 90,89 mp, regim de 

ină ltime: P,. 
37.  Barac ă  magazie, an 

1980 (C35) 
251 Suprafată  construită  la sal = 453,35 mp, regim 

de in ă lţ ime: P, 
38.  

Grajd, an 1936 (C36) 
251 Suprafat ă  construită  = 859,15 mp, regim de 

in ă ltime: P, 
39, Barac ă  grajd, an 1982 

(C37) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 101,84 mp, regim 

de ihă ltime: P, 
40. Maternitate porci, an 

1982 (C38) 
251 Suprafat ă  canstruit ă  la sol = 176,87 mp, regim 

de in ă ltime: P. 
41, Grajd + Cote ţ e porci 

(C39) 
251 Suprafat ă  construită  la sal = 257,74 mp, regim 

de in ă ltime: P 
42. Cotet porci, an 1983 

(C40) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 133,77 mp, regim 

de ină ltime: P, 
43.  

C ă s ă rie (C41) 
 251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 100,87 mp, regim 

de Ină ltime: P, 
44.  Cotet porci, an 1983 

(C42) 
251 Suprafat ă  construită  la sol = 49,01 mp, regim de 

inaţ ime: P, 
45.  

oi  Saivan 	(C43) 
 251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 411,53 mp, regim 

de In ă ltime: P, 
46.  

Grajd vite (C44) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 306,18 mp, regim 

de ină ltime: P, 
47.  

Fânar (C45) 
 251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 265,18 mp, regim 

de in ă ltime: P, 
48.  Dormitoare (C46) 251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 60,02 mp, regim de 

in ă ltime: P,. 
49, 

Magazie (C47) 
 251 Suprafat ă  construită  la sol = 21,03 mp, regim de 

'ină ltime: P,. 
50.  WC AMC, P, an 1972 

(C48) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 15,34 mp, regim de 

in ă ltime: P, 
51.  

Dormitoare (C49) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 204,79 mp, regim 

de In ă l ţ ime: P. 
52.  

Depozit (C50) 
251 Suprafat ă  construit ă  la sal = 15,84 mp, regim de 

ină ltime: P, 
53.  

Cl ă dire (C51) 
 251 Suprafat ă  construit ă  la sol = 60,82 mp, regim de 

ină ltime: P, 
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54.  Punct comand ă , an 
1952 (C52) 

251 Suprafat ă  construită  la sol = 43,05 mp, regim de 
ină ltime: P. 

55.  
Depozit (C53)  251 Suprafat ă  construită  la sol = 94,66 mp, regim de 

ină ltime: P. 
56. 

Dormitoare (C54) 251 Suprafat ă  construită  la sol --- 355,41 mp, regim 
de in ă ltime: P, 

57.  WC AMC, P, an 1972 
(C55) 

251 Suprafat ă  construită  la so] = 15,26 mp, regim de 
in ă ltime: P, 

58.  Pist ă  betonat4inclusiv 
că i de rulare), pist ă  nat 

251 
UAT Alexeni, Suprafat ă  = 105.600,00 mp, 

59.  
Teren 

251 Tarla 29 parcela N147; Categorie de folosint ă : 
agricol; Suprafat ă  teren intravilan = 
2.088.761,00 mp, 

1. Teren 247 Constructia: Cl, Tarla 32, parcela Cc 53; 
Suprafat ă  teren extravilan = 18.691,00 mp, 

2, Punct dirijare apropiat ă  
(Cl) 

247 Suprafat ă  construit ă  la sol = 378,00 mp, 

Figura 5 - Tarla 32, parcela C53, nr. cadastral 247, Tarla 4071, parcela 
N182, nr. cadastral 248, Spaliu construit —neconstruit 
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t
i 

extravilan, nr. cadastral Tarla 29, Parcela 147 

Figura 6 - Tarla 29, parcela 147, nr. cadastral 251, Spatiu construit — 
neconstntit 

Pista de decolare — aterizare 
Pista este construită  din dale de beton care au In ă ltimea de 400 mm. 
Pista are lungimea de 2.500 m ş i lă timea de 80 m find format ă  din 24 ş iruri 

de la A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z, de eke 500 de dale 
pe sir cu dimensiunile dalei de 3,0x5,0 m si dou ă  acostamente  1,11  cu dimensiunile 
dalei de 4,0x5,0 m. 

Grosimea  medic a dalelor din beton ale pistei determinat ă  prin mă surarea 
ină ltimii carotelor este de 21,6 cm. 

Structura pistei de decolare-aterizare este o structur ă  rutieră  rigidă  din 
beton de ciment alc ă tuită  astfel: 

Li 	strat de imbr ă c ă minte din beton de ciment de 21,6 cm grosime 
medie; 

LI 	strat de fundatie din balast de grosime intre 24 cm. 
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Din observatiile intreprinse in teren reiese c ă  dalele pistei nu par s ă  aibă  
probleme structural semnificative sau fisuri, dar starea rostului dintre dale este 
precar ă , permitand cresterea buruienilor. 

Figura 7 - Imagini pistă  
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Principalele tipuri de degradă ri specifice dalelor din beton de ciment (500 
dale x 26 ş iruri = 13000 dale) sunt urm ă toarele: 

1:1 	Exfoliere partial ă  sau total ă  a suprafetei dalelor 
▪ Gropi-g ă uri 
• Ruperea dalei la rost 
• Ruperi de colt 
• Fisuri ş i crăpă turi longitudinale, transversale ş i  in diagonal 
• Decolmatare rosturilor 
H Fisuri de colt 
▪ Fisuri datorate fenomenului de inghet-dezghet 
LI 	Tasarea diferentiat ă  a dalelor 
1:1 	Plombare pe suprafat ă  mică  
▪ Fisuri de contractie 
Toate aceste degrad ă ri favorizeaz ă  atat p ă trunderea apelor din precipitatii 

in fundatia dalelor din beton, cat ş i blocarea mi ş c ărli acestora la variatiile de 
temperatur ă  prin p ă trunderea de corpuri dure (granule de piatr ă  sau beton etc.) in 
locaş ul rosturilor respective. 

Pista betonat ă  (inclusive c ă i de rulare), pista natural ă  are o vechime de 
aproape 68 de ani, fiind construit ă  in 1952. Dispune de o stare vizual ă  
satisfă că toare, are un aspect neintretinut. 

La fel drumul de beton, construit in 1952 are o stare vizual ă  satisfă că toare, 
are un aspect neintretinut. 

Figura 8 — Inagini pistă  ş i bretele 
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Un canal pluvial deschis a deservit baza de aviatie. in prezent, acest sistem 
este inc ă  functional intr-o oarecare m ă sură . Canalul deverseaz ă  apa colectat ă  in 
raid Ialomita, care trece prin apropierea aerodromului. 

Figura  9—  Irnagini canal pluvial 

Sistemul de colectare si dirijare a apelor pluviale, statia de pompare ş i 
infrastructura de pompare, aducere ş i distribuire ape pot fi reintegrate in 
functionalitatea a unui proiect de dezvoltare aeroportuar. 

Ansamblul contruit a fost realizat in general cu un regim de in ă ltime P, cu 
că teva exceptii avand structura constituit ă  din fundatii din beton simplu sau din 
că ră midă  si pereti din c ă ră midă  si acoperire tip teras ă . Exceptie fac cl ă dirile cu 
functiuni temporare (anexe) care sunt realizate din pl ă ci prefabricate sau alte m 
Tarla 29, parcela N 147, comuna Alexeni, Extravilan (teren agricol) 

Tarla 29, parcela N 147, comuna Alexeni, Extravilan (teren constructii Cl- 
C55) 

Parcela N 147, apartin ă nd de tarlaua nr. 29, prezint ă  o suprafat ă  construit ă  
de 10.381,68 mp avand un num ă r total de 57 de imobile. Constructiile sunt 
dispuse pavilionar, fiind prezente functiuni diverse: cazare (dormitoare) un 
numă r de 5 cl ă diri, birouri, predominante fund anexele (depozitari, magazii, 
hangar, ateliere, grajduri, etc.). Profilul functional al edificiilor este variat aici 
putand ü identificate spatii destinate depozit ă rii (majoritare), locuirii, birourilor, 

anexe. 

Din punct de vedere al materialelor de constructii predomina peretii din 
că ră midă , acoperirea fă candu-se in modalită ti diferite precum: acoperis tip teras ă , 
acoperis tabla ondulat ă , acoperis pl ă ci azbociment. De asemenea, exist ă  cazuri 
izolate in care s-a folosit ca inchidere pereti din tabla ondulat ă  (magazie, barac ă  
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metalled), pereti din paianta (grajd vite), pereti boltari (depozite, 1 cl ă dire cu 
functiune de dormitoare).ateriale dup ă  cum este preeizat în continuare. 

Tabel 7 - Informatii privind suprafata construit ă  In interiorul parcelei N147 

Nr. 
corp 

Destinatie 
Suprafata 
ocupata" 

- mp - 

NI% 

etaje 
Caracteristici 
constructive 

Descriere VArst ă  

Cl  Depozit 32.62 P Pereti caramid ă , 

acoperi ş  carton 

asfaltat 

Constructie 
partial demolata 

- ruina 

68 

C2 Depozit 16.41 P Pereti boltari, 
acoperi ş  tip teras ă  

1 
incapere, stare 

nesatisfacatoare 

(un perete 
demolat) 

68 

C3 Grajd 33.50 P Pereti caramid ă , 

acoperi ş  carton 

asfaltat 

ruina, stare 

nesatisfacatoare 

68 

C4 WC AMC 15.48 P Pereti caramid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

4 incaperi, stare 

nesatisfacatoare 
48 

C5 Dormitoare + 
Birouri 

213.98 P Pereti caramid ă , 
acoperi ş  tip teras ă , 
10 camere, 1 grup 
sanitar 

Stare 

nesatisf ă c ă toare: 

pardoseli 

48 

C6 Depozit 452.92 P Pereti c ă ră mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
4 incaperi, stare 

satisfacatoare 
necunoscuta 

C7 Depozit 231.43 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
2 incaperi, stare 

satisfacatoare 
35 

C8 Depozit 14.54 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
1 incapere, stare 

satisfacatoare 
necunoscuta 

C9 Depozit 14.19 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi§ tip teras ă  

1 incapere, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C10 Depozit 14.33 P Pereti c ă r ă mici ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
1 incapere, stare 

satisfacatoare 
necunoscuta 

C11 Depozit 454.25 P Pereti c ă r ă mid ă , 
@coped§ tip teras ă  

4 incaperi, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C12 Punct comand ă  
balizaj 

305.03 P Pereti c ă ră mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
11 camere, 3 
holuri, stare 

nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C13 Cl ă dire 16.65 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
1 incapere, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C14 Chio ş c 15.60 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
1 incapere, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C15 WC 12.83 P Pereti c ă ră mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
4 incaperi, stare 

nesatisfacatoare 
68 

C16 Depozit 56.53 P Pereti boltari, 

acoperi ş  tip teras ă  
1 incapere - 

ruina, stare 

nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C17 Casa pompe 36.94 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tigl ă  

2 incaperi, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C18 Casa pompe 24.11 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tabl ă  
2 incaperi, stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C19 Barac ă  metalic ă  62.43 P Pereti tabla, acoperi ş  
pl ă ci azbocment 

constructie 

demolata 

necunoscuta 
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Nr. 
corp 

Destinatie 
Suprafata 
ocupat5 

- mp - 

Nr. 
etaje 

Caracteristici 
constructive 

Descriere VA rstA 

C20 Depozit uleiuri 69.58 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

1 incapere, stare 
satisfacatoare 

necunoscuta 

C21 Punct control 

carburanti 
76.22 P Pereti c ă r ă mId ă , 

acoperi ş  tabl ă  
4 camera, 1 
veranda, 1 

magazie, stare 
satisfacatoare 

necunoscuta 

C22 Hangar 2 970.97 P Pereti c ă r ă  mid, 
acoperi ş  tabl ă  

1 incapere, stare 

satisfacatoare 

44 

C23 Ateliere+magazil 195.21 P Pereti c ă ră  mid, 
acoperi ş  tip teras ă  

8 incaperi, stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C24 Hangar 1603.42 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tabl ă  

1 incapere, stare 
nesatisfacatoare 

68 

C25 Magazii+birouri 444.86 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C26 Pichet P.S.I 1920. P Pereti 	c ă r ă mid ă , 
acoperi ş 	pl ă ci 
azbociment 

stare 
nesatisfacatoare 

68 

C27 Magazie 10.30 P Pereti tabla, acoperi ş  
Oki azbociment 

constructie 
demolata 

68 

C28 Depozit 

materiale 
teh  nice 

571.26 P+1+S Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  tigl ă  

stare 

nesatisfacatoare 

68 

C 28/1 Decantor 17.13 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

stare 
satisfacatoare 

necunoscuta 

C29 Cazare Ingrijitori 123.65 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  pl ă ci 

azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C30 Magazie 23.51 P Pereti c ă r ă mId ă , 
acoperi ş  pl ă ci 
azbociment 

stare 
nesatisfacatoare 

68 

C31 Magazie 38.34 P Perot' Cara mid ă , 
acoperis placi 
azbocirnent 

stare 
nesatisfacatoare 

68 

C32 Camara 9.49 P Pereti c ă r'ă mid ă , 
acoperi ş  pl ă ci 
azbociment 

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C33 Ş opron 40.34 P St ă lpi metalici, 
acoperi ş  pl ă ci 
azbociment 

stare 
nesatisfacatoare 

40 

C34 Moară  51.83 P Pereti c ă r ă micl ă , 

acoperi ş  pl ă ci 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
40 

C 34/1 Magazii 90.89 P Pereti c ă r ă  mid ă , 

acoperi ş  Oki 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
necunoscuta 

C35 Barac ă  
magazine 

453.35 P PereV tabl ă  
ondulat ă , acoperi ş  
tabl ă  ondulată  

stare 

nesatisfacatoare 

40 

C36 Grajd 859.15 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  pl ă ci 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 

84 
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Nr. 
carp 

Destinatie 
Suprafata 
ocupat5 
-mp - 

Nr. 
etaje 

Caracteristici 
constructive 

Descriere VArst ă  

C37 Barac ă  grajd 101.84 P Pereti c ă r ă  mid, 

acoperi ş  placi 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
68 

C38 Maternitate 
porci 

176.87 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  placi 

azbociment 

stare 
nesatisfacatoare 

38 

C39 Grajd+Cotete 
porci 

257.74 P Pereti c ă r ă mid ă , 
acoperi ş  placi 
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
necunoscuta 

C40 Cotet porci 133.74 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  p1 ad  
azbociment 

stare 

nesatisfacatoare 
37 

C41 Casarie 100.87 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

stare 

nesatisfacatoare 
necunoscuta 

C42 Cotet porci 49.01 P Pereti c ă r ă mici ă , 
acoperi ş  placi 
azbociment 

constructie 

demolata 

68 

C43 Saivan oi 411.53 P Pereti c ă r ă mid ă , 

mopeds placi 

azbociment 

constructie 
demolata 

38 

C44 Grajd vite 306.18 P Pereti paianta, 

acoperi ş  pl ă ci 
azbocimnet 

constructie 

demoiata 

necunoscuta 

C45 Fă nar 265.18 P St ă lpi metalici, 
acoperi ş  pl ă d 

azbociment 

constructie 
demolata 

necunoscuta 

C46 Dormitoare 60.02 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tabl ă  

stare 
nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C47 Magazie 21.03 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperft carton 

asfaltat 

stare 

nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C48 WC AMC 15.34 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tIp teras ă  
stare 
nesatisfacatoare 

48 

C49 Dormitoare 204.79 P Pereti c ă ră mid ă , 
acoperi ş  tip teras ă  

stare 

nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C50 Depozit 15.84 P Pereti boltari, 

acoperi ş  tip teras ă  
stare 

satisfacatoare 

necunoscuta 

C51 Cl ă dire 60.82 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  carton 

asfaltat 

stare 

nesatisfacatoare 
necunoscuta 

C52 Punct comand ă  43.05 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  + 
tabl ă  

stare 

nesatisfacatoare 
68 

C53 Depozit 94.66 P Pereti boltari, 
acoperi ş  tip teras ă  

stare 

nesatisfacatoare 

necunoscuta 

C54 Dormitoare 355.41 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
constructie 
partial demoiata 

necunoscuta 

C55 WC AMC 15.26 P Pereti c ă r ă mid ă , 

acoperi ş  tip teras ă  
constructie 

partial demolata, 

fara acoperistare 
nesatisfacatoare 

48 

TOTAL 	57 10.381,68 
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Figura 10 - Imagine hangar 

Parcela C53  prezint ă  o suprafată  construit ă  de 378,44 mp. Constructia 
(Cl) este dispus ă  izolat 'in cadrul parcelei, av ă nd functiunea de punct dirijare 
apropiat ă . Regimul de in ă ltime este de parter (P). 
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Tabel 9 - Informatii privind Parcela C53 

Nr. 

Corp 
Denumire 

Suprafata construitgi 

- mp - 

Grupe 
destinatie 

Descriere VArsta 

Cl Punct dirijare 

apropiat ă  
378,44 CAS Constructie 

demolat ă  
67 

Notă  1 — Pentru demolarea cl ă dirilor existente pe amplasament se vor 
parcurge urm ă toarele etape : 

1. Realizarea expertizei tehnice (Expertiza tehnica  este realizata de 
specialist, expert autorizat de Ministerul Dezvoltarii  region ale  si 
Administratiei Publice — Reprezinta un raport cu toate 
detaliile constructiei, o analiza a acesteia, cu  even  tuale solutii de 
interventie.)- in sarcina concesionarului. 

2, Transmiterea ceitre concedent a cererii de demolare a imobilelor din 
domeniul public insolită  de expertiza tehnic ă . ,)- in sarcina 
con  cesionarului. 

3. Emiterea Hotă ră rii de Consiliu Judeţ ean privind trecerea bunului /mobil 
din domeniul public al judetului Ialorniţ a in domeniul pr/vat al judetului 
kilo/vita. - in sarcina  con  cedentului 

4. Erniterea Autorizatiei de demolare cf art.8 din Legea 50/1991 (cu 
modific ă rile completă rile ulterioare) .)- in sarcina concesionarului. 

5. Lucră ri de demolare- )- in sarcina concesionarului. 
6. Transmiterea procesului/proceselor verbale ceitre concedent la term  inarea 

lucră rilor de demolare. .)- in sarcina  con  cesionarului. 
• Pentru a veni in sprijinul investitorilor consiliul jude ţ ean pe baz ă  de 

documente justificative (facturi, procese verbal la terminarea lucr ă rilor) va 
deconta 50% din valoarea lucr ă rilor de demolare din valoare redeven ţ ei aferente 
anului finaliz ă rii lucră rilor de demo lare. 

111.2. Destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 
Studiul de oportunitate elaborat pentru fundamentarea deciziei dc realizare 

a concesiunii bunurilor proprietate public ă  de la Alexeni a fundamentat 
necesitatea ca acestea bunuri s ă  fie valorificate in cadrul unui project investi ţ ional 
cu functionalitate aeroportuar ă  ş i de aviaţ ie, aceasta Rind destina ţ ia principal ă  ş i 
in trecut. 

Din moment ce a functionat timp de mai multe decenii c ă  bază  de 
aviaţ ie, fostul Aerodrom Alexeni este conectat la retelele regionale ş i nationale. 

Atat aerodromul cat i locuin ţ ele destinate personalului de deservire a 
aerodromului au fast conectate la re ţ elele de distribu ţ ie a energiei electrice ş i a 
apei. A fost de asemenea, construit un sistem de drenaj pentru deversarea apei 
pluviale in r ăul Ialomi ţ a, eel mai apropiat rau de fostul aerodrom. Baza militar ă  
de aviaţ ie a fost abandonat ă  in martie-aprilie 2001. Cativa ani inainte de a fi 
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abandonat ă  baza a fast folosită  partial, numai pentru aeronave mici care necesit ă  
doar aproximativ 800 m de pistă  pentru aterizare-decolare. 

In vederea utiliz ă rii  integrate a suprafe ţ ei de teren care face obiectul 
bunurilor concesionate, cat i  pentru obtinerea unui randament maxim at 
valorific ă rii bunurilor concesionate, din punctul de vedere al functionalit ăţ ii 
anterioare se propune ca destinatia principal ă  a bunurilor care fac obiectul 
concesiunii s ă  tie:  
„ Aeroport care sei funclioneze ca aeroport comercial pentru pasageri avand 
facilitate pentru transport de marfii (cargo) ş i operafiuni de avialie general(' g 
de afaceri", 

111.3. Conditiile de exploatare a concesiunii urm ă rite de c ă tre concedent 
privind exploatarea eficace a bunurilor cc fac obiectul concesiunii ş i 
obiectivele de ordin: 

111.3.1. ECONOMIC: 
Obiectivul de ordin economic al concesion ă rii bunurilor de la Alexeni îl 

reprezint ă  in primul rand dezvoltarea regional ă  ş i implicit atragerea de venituri 
suplimentare la bugetul judetului. 

Dezvoltarea aeroportului regional ş i a celorlalte obiective de investitie 
propuse va influenta pozitiv intreaga zon ă  deservit ă  ş i va conduce la: 

Cre ş terea numă rului de locuri de munc ă ; 
Atragerea de capital strain; 
Crearea unei infrastructuri de transport cc  va favoriza dezvoltarea economic ă  

a intregii zone deservite: industrie, agricultura, turism, servicii etc.; 
Obtinerea de venituri suplimentare la bugetul local prin colectare de taxe ş i 

impozite; 
Crearea pe m ă sura cre ş terii traficului de pasageri din clasa turi ş tilor, a 

conditiilor infrastructurii turistice. 
Transportul aerian constituie o activitate strategic ă  putemic corelat ă  Cu  

sistemul economic ş i care prezintă  o integrare atat la nivel sectorial, teritorial, cat 
ş i international cu potentiale efecte multiplicative asupra veniturilor, ocup ă rii 
fortei de munc ă  ş i consumului. Stimularea dezvolt ă rii altor sectoare economice 
de c ă tre transportul aerian se reflect ă  nu numai prin crearea de produs intern brut 
ş i de locuri de munc ă  ş i in alte domenii aflate in strans ă  legatură  cu acesta (cum 
ar fi turismul). Pe de altă  parte, congestia traficului, adesea cauzat ă  ş i de fluxurile 
turistice, restrictioneaz ă  capacitatea de transport. 

Transporturile aeriene constituie o component ă  important ă  a economiei 
mondiale, stimuland in acelaş i timp evolutia industriei turismului. Cu o istorie 
relativ scurt ă  fată  de celelalte moduri de c ă ratorie,  dc  ocupă  in prezent un loc 
privilegiat in randul preferintelor oamenilor de afaceri, a turi ş tilor ş i a că lă torilor 
in general, mai ales in cazul deplas ă rilor pe distante medii ş i  man. in ultimele 
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decenii, schimb ă rile produse in regimul de reglementari, evenimentele 
economjce ş i politice petrecute la nivel global ş i intensificarea experientei 
pasagerilor au determinat transform ă ri evidente in redirectionarea fluxurilor de 
transport intemationale, $i implicit in op -tiunea lor pentru un anumit mijloc de 
că lă torie. 

Astfel, se poate spune c ă , in ultimii ani, domeniul transporturilor a cunoscut o 
evolutie ascendent ă  pe plan national, avand efecte pozitive maj ore la nivelul 
structurilor locale. 

Realizarea unui aeroport la Alexeni cu functie de cargo este oportun ă  in 
conditiile in care Aeroportul Henri Coand ă  este suprainc ă rcat datorită  cererilor 
existente de servicji. De asemenea, cu exceptia Aeroportului Henri Coand ă  nu 
există  un alt aeroport de marfă  în Romania care ax putea asigura un volum mare 
de servicii de acest gen. Cre ş terea volumului de mă rfuri transportate constituie 
un argument putemic pentru deschiderea unui aeroport in Alexeni. 

Dezvoltarea proiectului de dezvohare regional. Alexeni prin valorificarea 
bunurilor concesionate va reprezenta pentru zona Sud-Muntenia o revigorare 
economic ă , cunoscand faptul c ă  din punct de vedere economic zona este cotat ă  
mai slab decat alte zone de dezvoltare ale t ă rii. Existenta in centrul regiunii dar 
nefă cand parte din aceasta a capitalei ţă rii, Bucure ş ti, parte componentă  a 
Regiunii Bucuresti-Ilfov, constjtuie prin infrastructura social ă  ş i institutional ă  
existent ă  ş i prin aeroportul international Henri Coand ă ., un real avantaj. 

Reabilitarea economic ă  a bunurilor de la Alexeni, care acum sunt abandonate 
ş i se deterioreaz ă  in mod progresiv, este un avantaj incontestabil pentru zon ă  ş i 
pentru tam noastr ă . 

Prin acest project se vizeaz ă  promovarea unui transport durabil, in conditii de 
sigurantă  ş i eficient ă , atat pentru persoane cat ş i pentru m ă rfuri, la nivel de 
servicii la standardele europene. Dezvoltarea aeroportului creeaz ă  premisele 
cre ş terea gradului de accesibilitate in zon ă , indeosebi pentru c ă  majoritatea 
zborurilor internationale se efectueaz ă  din Bucure ş ti, 

Prin dezvoltarea acestui project se creeaz ă  o poart ă  aerian ă  nouă  ş i vital ă  
pentru regiune. Persoanele care c ă l ă torese pentru afaceri sau turism, companiile 
aeriene de transport de marfă  ş i c ă lă tori precum ş i agentijle de turism se vor baza 
pe serviciile asigurate de acest aeroport, contribuind in acest fel la extinderea 
dezvoltă rii regionale ş i nationale precum si al relatiilor internationale. 
Dezvoltarea va fi posibil ă  datorită  particip ă rii investitorilor ş i corporatiilor, va 
crea man i oportunită ti economice ş i de afaceri, care se vor initia in timpul 
implementă rii proiectului $i vor evolua in pas cu cre ş terea volumului 
operatiunilor noului aeroport. 

Realizarea unui aeroport la Alexeni cu functie de cargo este oportun ă  in 
conditiile in care Aeroportul Henri Coand ă  este suprainc ă rcat datorit ă  cererjlor 
existente de servicii. De asemenea, cu exceptia Aeroportului Otopeni nu exist ă  
un alt aeroport de marfă  in Romania care ar putea asigura un volum mare de 
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servicii de acest gen. Cre ş terea volumului de m ă rfuri transportate constituie un 
argument puternic pentru deschiderea unui aeroport in Alexeni. 

111.3.2. FINANCIAR: 
Realizarea Aeroportului de important ă  regional ă  Alexeni reprezint ă  cea 

mai bună  optiune pentru crearea de noi venituri la bugetul local ş i bugetul 
consolidat intr-o zon ă  caracterizat ă  printr-o dezvoltare economic ă  mai redus ă  in 
raport cu alte zone din lard. 

Realizarea proiectului de dezvoltare va reprezenta un important factor 
pentru dezvoltarea economico-sociala a regiunii ş i pentru cre ş terea investitiilor 
in zonă . Fiind un proiect de amploare, acesta va asigura noi locuri de munc ă  ata 
pe perioada constructiei aeroportului cât ş i ulterior prin operarea noului aeroport. 
Sc estimeaza ca prin realizarea constnictiei aeroportului si operarea acestuia, se 
va inregistra un impact pozitiv asupra judetului Ialomita ş i a judetelor limitrofe, 
ca urmare a cre ă rii de noi locuri de munc ă . 

111.3.3. SOCIAL: 
Din punct de vedere social, obiectivele realiz ă rii Proiectului de dezvoltare 

regională  Alexeni prin valorificarea bunurilor existente la Alexeni sunt 
reprezentate de locurile de munc ă  oferite, crearea de noi venituri la bugetul local 
ş i bugetul consolidat intro zon ă  caracterizat ă  printr-o dezvoltare economic ă  mai 
redus ă  in raport cu alte zone din tar ă . 

Realizarea proiectului de dezvoltare va reprezenta un important factor 
pentru dezvoltarea economico-social ă  a regiunii *i pentru cre ş terea investitiilor 
in zonă . Fiind un proiect de amploare, acesta va asigura noi locuri de munc ă  ata 
pe perioada constructiei aeroportului cat ş i ulterior prin operarea noului aeroport. 
Sc estimeaza ca prin realizarea constructiei aeroportului si operarea acestuia, se 
va inregistra un impact pozitiv asupra judetului Ialomita ş i a judetelor limitrofe, 
ca urmare a cre ă rii de noi locuri de munc ă . 

Concesiunea bunurilor pentru dezvoltarea proiectului investitional care s ă  
includă  realizarea unui aeroport de important ă  regional ă , va avea concret, ca ş i 
efecte asupra locuitorilor din judetul Ialomita ş i din Regiunea Sud-Muntenia: 
Cre*terea mobilit ă tii, cu efecte asupra gradului de coeziune teritorial ă , economic ă  
ş i socială ; 

Crearea de noi locuri de munc ă ; 
Cre ş terea nivelului de trai ca urmare a efectului de multiplicare a 

Prin dezvoltarea proiectului se va asigura un acces facil al tuturor 
potenţ ialilor clienţ i ai serviciilor aeroportului, se vor asigura locuri de parcare. Sc 
va practic ă  o politic ă  de tarife i pre ţ uri accesibile, dar care s ă  asigure ş i operarea 
in condiţ ii de profitabilitate ş i, implicit, asigurarea sustenabilit ăţ ii pentru aeroport 
ş i a unui profit rezonabil pentru concesionar. 
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Aeroportul de la Alexeni va constitui interfata unui mijloc de transport 
accesibil oricui ca dotare de infrastructur ă  de transport. Beneficiarii noului 
aeroport vor fi cei care c ă lă toresc in interes de serviciu ş i tranziteaz ă  in mod 
regulat acest nod, c ă lă torii care viziteaz ă  in scop turistic zona de sud-est a 
Europei, cei care pleac ă  spre alte destinatii turistice globale. Totodata, tranzitul 
sau transportul de m ă rfuri va include printre beneficiari firme. 

111.3.4. MEDIU 
În vederea asigur ă rii protej ă rii mediului, Aeroportul Alexeni va urm ă ri: 
Respectarea reglement ă rilor europene ş i internationale cu privire la 

protejarea mediului inconjur ă tor ş i anticiparea cerintelor viitorului; 
Prevenirea ş i limitarea impactului de mediu al traficului aerian ş i al 

activită tilor aeroportuare prin: 
Evaluarea ş i monitorizarea nivelului de zgomot ş i adoptarea unor m ă suri 

pentru reducerea polu ă rii fonice 
Minimizarea emisiei de poluanti la nivelul aerului, al apei ş i al solului 
Reducerea consumului de energie ş i de alte resurse natural 
Prevenirea riscurilor legate de substantele periculoase (lichk1 degivrant, 

combustibil aeronave, uleiuri etc.) pentru mediu 
Gestionarea adecvat ă  a de ş eurilor 
Implementarea politicilor de mediu la toate nivelurile prin: 

Comunicarea informatiilor privind rezultatele obtinute prin aplicarea 
mă surilor de protectie a mediului inconjur ă tor; 

- Implicarea ş i motivarea angajatilor pentru ca ace ş tia s ă , fie conş tienti de 
impactul activit ă tilor desfăş urate asupra mediului inconjur ă tor ş i să  se implice 
in protej area acestuia. 

Mentinerea unui dialog continuu cu autorit ă tile competente ş i cetă tenii 
prin: 

o Schimbul de informatii 
o Respectarea in detaliu a standardelor 
o Adoptarea unei atitudini proactive pentru a asigura protejarea mediului. 
Din punctul de vedere al dezvolt ă rii durabile, proiectul de dezvoltare regional ă  

Alexeni va trebui s ă  urmeze principiile arhitecturii sustenabile atat pentru a 
imbună tă ti experienta aeroportuar ă , calitatea mediului interior, cat ş i pentru a 
reduce amprenta de carbon ş i necesarul de energie utilizat ă  pentru functionarea 
instalatiilor aeroportuare. 

111.4. CONDITII GENERALE ALE CONCESIUNII; 

111.4.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de 
concesionar in derularea concesiunii; 

Categoriile de bunuri cc vor fi utilizate de concesionar in derularea 
concesiunii: 
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a) bunurile de retur  cc revin de plin drept, gratuit ş i libere de once sarcini 
concedentului la incetarea contractuluj de concesiune de bunuri proprietate 
publică . Sunt bunurj de retur bunurjle proprietate public ă  aferente obiectivului de 
investitii project de dezvoltare regional ă  Alexeni care fac obiectul concesiunij, 
precum ş i cele care vor rezulta in urma investitiilor jmpuse prin prezentul cajet 
de sarcini; 

b) bunurile proprii care la incetarea contractului de concesiune de bunuri 
proprjetate public ă  ră man in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii 
bunurile care au apartinut concesionarului ş i au fost utjlizate de c ă tre acesta pe 
durata concesiunii. 

In temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă , 
concesionarul va dobandi dreptul de a exploata, pe riscul ş i pe ră spunderea sa, 
bunurjle proprietate public ă  ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor 
stabiljte de concedent ş i insuş ite de concesionar, care are dreptul de a folosi *i de 
a culege fructele ş i productele bunurilor ce fac objectul concesiunii, potrivjt 
naturii bunului ş i scopuluj stabilit de p ă rti prin incheierea contractului de 
concesiune. 

Pe temeiul contractului de concesiune, concesionarul va dobandi asupra 
bunului concesionat un drept real, opozabil erga omnes; in limitele respect ă rii 
clauzelor contractuale, acest drept va fi opozabil ş i concedentului. ins ă , din 
moment cc concesionarul este obligat ca la incetarea contractului s ă  restituie 
„bunurjle de retur" proprietate public ă , object al concesiunji, inseamn ă  c ă  
titularul acestuia nu are drept de dispozitie juridic ă  asupra bunurilor concesionate. 

Concesionarul i se va permite s ă  dobandească  in proprjetatea sa fructele 
precum ş i ,  in limitele prev ă zute de lege productele bunurilor concesionate, ceea 
ce semnific ă  exercitarea de Otte concesionar a unui drept de dispozitie material ă  
asupra bunurilor. 

Titularul dreptului de concesiune poate efectua once acte materiale sau 
juridjce necesare asigur ă rii exploat ă rji bunurjlor concesjonate. Cu toate acestea, 
sub sanctiunea nulit ă tii absolute, concesionarul nu poate instr ă ina ş i nici nu poate 
greva bunurile date in concesiune sau, dup ă  caz, bunurile destinate on rezultate 
din realizarea concesiunii, bunuri care, potrivit legii, trebuje s ă  fie inapojate 
concedentului la incetarea, din once motive, a concesjunii. 

Bunurile proprii concesionarului reprezint ă  toate acele bunuri care apartin 
acestuia *i von fi utilizate de acesta pe durata contractuluj de concesiune in 
vederea obiectivuluj de investitii Project de dezvoltare regional ă  Alexeni ş i care 
ră mân proprietatea concesjonarului dup ă  incetarea contractului de concesiune. 
Acestea von fi mentionate in cadrul contractului de concesiune. 

111.4.2. Obligatine privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in 
vigo are ; 

Evaluarea efectelor pe care Proiectul de dezvoltare regional ă  Alexenj ar 
urma s ă  ii aib ă  asupra populatiei, apei, aerului, soluluj, florei ş i faunej, peisajului, 
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patrimoniului istoric *i cultural national va trebui realizat ă  in cadrul unui raport 
la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiectivele de investi ţ ii 
propuse. 

Toate obligaţ iile privind protec ţ ia mediului, stabilite conform legislaţ iei in 
vigoare pe parcursul derul ă rii contractului de concesionare, in faza desf ăş ură rii 
activit ăţ ilor propuse cad in sarcina concesionarului, rnotiv pentru care acesta va 
obţ ine pe cheltuiala sa avize, acorduri si autoriza ţ ii de func ţ ionare pe care are 
obligaţ ia s ă  le respecte. 

Nerespectarea acestora atrage dup ă  sine sanc ţ ionarea si/sau aplicarea de 
Cate factorii interesa ţ i de amenzi contraventionale. 

Pentru diminuarea la minimum a impactului realiz ă rii construc ţ iei noului 
aeroport asupra mediului, se va asigura impermeabilizarea platformelor 
organiză rii de *antier ş i amenaj area unui sistem de colectare a apelor pluviale ş i 
uzate din cadrul ş antierului. De asemenea, stocarea carburan ţ ilor, uleiurilor *i 
materiilor prime care intr ă  in procesul de fabricare a materialelor de construc ţ ii 
(astfalt, beton) este necesar a se face in rezervoare etan ş e. Pentru evitarea 
producerii de accidente este recomandat a se stabili accesul vehiculelor la 
combustibil *i la instalaţ iile de producere a mixturiii asfaltice sau betonului dup ă  
un flux prestabilit. De*eurile provenite din scurgerile accidentale de pe platforma 
organiză rii de ş antier pot fi eolectate ş i deversate intr-un separator de gr ă simi. 

Apele uzate menajere, tehnologice *i apele pluviale rezultate de pe 
amplasamentul organiz ă rii de *antier vor fi , colectate in fose septice care vor fl 
vidanjate ş i transportate apoi la re ţ eaua de canalizare. 

Sursele de poluare pentru flora ş i fauna specifice perioadei de construc ţ ie 
sunt emisiile de poluan ţ i ş i zgomotul generat de traficul de ş antier. Amplasarea 
construcţ iilor ş i funcţ ionarea ulterioar ă  a obiectivului se va face cu aplicarea 
legislatiei in vigoare privind protec ţ ia factorilor de mediu. Nu se vor desi ăş ura 
activit ăţ i in zonă  care s ă  polueze aerul, apa *i solul. 

Operaţ ionalizarea aeroportului va conduce la cre ş terea nivelului de zgomot 
in zonă , fapt cauzat de suplimentarea traficului auto la care se va ad ă uga eel al 
aeronavelor. in acest sens pentru aeroporturi se intocmesc h ă rţ i de zgomot jar 
ulterior planuri ac ţ iune pentru combaterea acestuia. 

Odată  cu operaţ ionalizarea aeroportului ş i a hangarului de mentenarq ă  se 
vor genera o serie de de ş euri (de ş euri periculose-uleiuri, vopsele,lubrefian ţ i) care 
trebuie gestionate corespunz ă tor. Astfel este necesar ă  eliminarea prin firme 
specializate/autorizate. in caz de negestionare corespunz ă toare pot genera o 
contaminare a solului ş i apei freatice subterane realizarea spa ţ iilor 
asfaltate/betonate cu un grad de acoperire mare cu impact asupra dezvolt ă rii 
vegetaţ iei. 

Realizarea spaţ illor asfaltate/betonate cu un grad de acoperire mare va avea 
impact asupra dezvolt ă rii vegetaţ iei. 
Din perspectiva mediului, aeoperirea suprafe ţ elor de teren cu suprafe ţ e betonate 
va avea un impact asupra solului jar realizarea spa ţ iilor de parcare implic ă  i 
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preluarea apelor pluviale potential contaminate cu hidrocarburi, direc ţ ionarea 
acestora spre un decantor/separator produse petroliere care in cazul unei 
func ţ ionă ri normale contamineaz ă  factorul de mediu ap ă . Sistemul de drenaj 
existent urmeaz ă  să  fie evaluat in corelare cu toate studiile de mediu necesare. 
Avă nd in vedere e ă  lucrarile de construire nu se vor executa in imediata vecin ă tate 
a ră ului Ialom4a, se consider ă  că  perioada de execu ţ ie nu va avea un impact direct 
asupra calit ăţ ii apelor acestui r ă u. 

Principalele surse poten ţ iale de poluare a apelor de suprafa ţ a ş i subterane 
in perioada de operare a aeroportului sunt constituite din: 
1. manipularea  i depozitarea carburan ţ ilor de aviaţ ie ş i auto; 
2. operaţ iunile de alimentare a avioanelor; 
3. operaţ iunile de degivrare a pistei ş i a aeronavelor; 
4. apele pluviale colectate de pe platform ă  ş i pistă  ş i potential poluate; 
5. apele uzate menajere rezultate din exploatarea cl ă dirilor opera ţ ionale, 

precum i cele colectate de la aeronave; 
6. apele uzate industrial; 
7. manipularea ş i depozitarea necorespunz ă toare a de ş eurilor ş i substan ţ elor 

periculoase. 
In ce prive ş te aerul, sursele de poluare a aerului vor ft diferen ţ iate in func ţ ie 

de specificul luer ă rilor, ş i. anume vor fi constituite din activitatea desfăş urat ă  in 
cadrul organiz ă rii de ş antier, gropilor de imprumut, pe amplasamentul 
lucră rile de dezafectare, precum i traficul pe drumurile de acces la amplasament. 
In perioada de operare a aeroportului, principalele surse de poluare de poluare a 
aerului vor fi reprezentate de: traficul aerian, traficul mijloacelor auto de transport 
intern (inclusiv maş inile care deservesc aeronavele), traficul ma ş inilor de 
transport pasageri ş i al personalului care activeaz ă  in aeroport (circa 30 persoane), 
func ţ ionarea centralei termice, func ţ ionarea depozitului de carburan ţ i. 

In cc prive ş te solul, sursele de poluare sunt reprezentate in timpul 
construcIiei de: 
1. evacuă ri de ape uzate neepurate; 
2. poluă ri cu hidrocarburi; 
3. surse difuze, constand in activit ăţ i de tip ş antier, depozite intermediare, care 

in condi ţ ii de precipita ţ ii abundente genereaz ă  poluanţ i foarte greu 
controlabili at ă t pentru ap ă , că t i pentru sot i aer; 

4. demolarea construc ţ iilor existente. 
Sursele de poluare cu impact asupra florei ş i faunei pe timpul constructiei 

obiectivului: 
1. emisiile de poluan ţ i ş i zgomotul generate de traficul de ş antier: ma ş ini grele 

care transporta p ă mant pentru terasamente, balast, carburan ţ i, beton, 
prefabricate, muncitori la punctele de lucru, etc; 

2. emisiile de poluan ţ i i zgomotul rezultate din activitatea utilajelor de 
construc ţ ie in zona fronturilor de lucru: buldozere, inc ă rc ă toare, 
eompactoare, repartizoare etc; emisiile de poluan ţ i i zgomotul rezultate din 
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activitatea care se desfăş oară  in organiză rile de ş antier: sta ţ iile de asfalt, 
staţ iile de betoane, manevrarea materialelor de constructii etc. 
Pe perioada de execu ţ ie a lueră rilor, sectorul de popula ţ ie afectat este eel 

reprezentat de locuitorii a ş ezkilor traversate de drumurile tehnologice, precum ş i 
de proprietarii terenurilor din imediata vecin ă tate a organiz ă rii de ş antier. 
intre na ă surile speciale pentru protectia mediului care vor trebui luate pe durata 
executiei lucr ă rilor la project amintim: 

Etanseizarea atent ă  a tuturor rezervoarelor de stocare a combustibililor ş i 
carburantilor; 

Depozitarea in spatii inchise a oric ă rui material sensibil la actiunea apei, 
utilizat in timpul executiei constructiilor ; 

Preluarea de c ă tre statia de epurare a apei a apelor uzate din zon ă  cresc ă nd 
in acest fel gradul de protectie a mediului; 

Folosirea orickor substan ţ e toxice in procesul de construc ţ ie se va face 
doar dup ă  obţ inerea aprob ă rilor necesare, functje de caracteristicile acestora, 
inclusiv mă surile de depozitare; 

Depozitarea substantelor inflamabile sau explozive se va face cu 
respectarea strict ă  a normelor legale specifice; 

Manipularea combustibililor se va face astfel incat s ă  se evite sc ă p ă rile ş i 
impr ăş tierea acestora pe sol; 

Manipularea materialelor, a pă mă ntului si a altor substan ţ e folosite astfel 
incat s ă  se evite dizolvarea si antrenarea lor de c ă tre apele de precipitatii; 

inlocuirea foselor utilizate in mod obi ş nuit in timpul executkii lucr ă rilor 
cu toalete tip cabine ecologice; 

Once activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica natural ă  a apelor 
va fj realizat ă  doar după  obtinerea aprob ă rilor din partea organelor abilitate; 

Pe toat ă  durata lucrkilor de epuismente se va evita antrenarea si 
desc ă rcarea particulelor solide; 

Adoptarea de mă suri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafe ţ elor 
excavate sau a depozitelor temporare de p ă mant ş i a matetialelor solubile sau 
antrenabile de curen ţ ii de ap ă ; 

Elaborarea unui plan de management de mediu care va include solutii 
operative pentru interventia in cazul unor scurgeri accidentale semnificative de 
compuş i chimici lichizi, antrenabili in subteran sau in corpurile de ap ă  de 
suprafat ă ; 

Colectarea si dese ă rcarea tuturor de ş eurilor lichide conform indicatorilor 
de calitate ai acestora; 

Pentru prevenirea polu ă rii aerului, lucr ă rile de organizare a santierului 
trebuie s ă  fie corect concepute ş i executate, cu dot ă ri moderne in baracamente si 
instalatii, care s ă  reduc ă  emisia de noxe in aer, ap ă  si pe sal; 

La ie ş irea din excavaţ ie se va instala structura tip portal care va pulveriza 
pe p ă mantul din autobasculantele care vor trece pe sub ele, ap ă , pentru a forma 

41 



o crust ă , care va impiedica antrenarea p ă mantului de vânt sau datorit ă  circulatiei 
in perioada de transport, 

Pentru perioada de iarnă , parcurile de utilaje ş i mijloace de transport vor fi 
dotate cu roboti electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de 
e ş apament pe timpul unor demar ă ri lungi sau dificile, Asemenea instalatii se vor 
prevedea ş i la punctele de lucru. 

Utilajele ş i mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce 
prive ş te nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de 
e ş apament ş i vor fi puse in functiune numai dup ă  remedierea eventualelor 
defectiuni. 

Toate m ă surile de protectie a mediului ş i populatiei vor trebui evidentiate 
in raportul privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului care se va 
elabora pentru projectul de dezvoltare a aeroportului. 

Principalele efecte de mediu ale aviatiei sunt cele legate de zgomot ş i 
emisii. Emisiile de CO2 sunt pe depute cele mai man i dintre toate. Estim ă rile 
indică  faptul c ă  aviatia produce 2-3% dintre emisiile de CO 2  iar prognozele 
estimează  că  acestea vor fi in jur de 4% in 2050. 

Noul aeroport de la Alexeni va utiliza tehnologii ecologice penttu a asigura 
calitatea mediului interior ş i exterior, va gestiona judicios resursele naturale ş i va 
promova generarea de energie curat ă  necesară  functionă rii terminalelor de 
pasageri ş i mă rfuri. Design-ul aeroportului arhitectural se va adapta cerintelor 
impuse de evolutia tehnologic ă  in domeniul aeronauticii. De asemenea, cre ş terea 
permanent ă  a traficului aerian impune programului un grad mare de flexibilitate 
in ceea cc prive ş te structurarea spatiilor ş i posibilitatea de extindere in timp. 
Proiectul noului aeroport va trebui s g ă seasc ă  modalită tile prin care s ă  ilustreze 
aceast ă  flexibilitate impus ă  de cerintele moderne. 

Proiectul de dezvoltare regional Alexeni se va realiza cu respectarea 
prevederilor legale la nivel national ş i european in domeniul protectiei mediului 
pentru infrastructurilor aeroportuare. 
111.4.3. Obligativitatea asigurArii exploatArii in regim de eontinuitate ş i 
permanenf5; 

Concesionarul este obligat s ă  asigure exploatarea în regim de continuitate 
ş i permanent ă  a bunurilor proprietate public ă  aferente obiectivului de investitii 
proiect de dezvoltare regional ă  Alexeni concesionate pe durata contractului de 
concesiune. 

În acest sens, concesionatul va avea dreptul de a exploata bunurile 
concesionate doar pentru realizarea acestui project. Schimbarea destinatiei 
bunurilor duce la pierderea coneesiunii. 

Concesionarul are obligatia de a dezvolta componentele Proiectului de 
dezvoltare regional ă  Alexeni, pentru care îi revine obligatia de a obtine toate 
aprobă rile, avizele ş i autorizatiile necesare realiz ă rii investitiilor ş i desfăş ură rii 
activit ă tilor, in conformitate cu prevederile legale. 
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Finantarea obiectivului de investitii Project de dezvoltare regional ă  
Alexeni astfel este sarcina exclusiv ă  a concesionarului. 

Concesionarul are obligatia de a executa lucr ă rile necesare function ă rii 
componentelor Proiectului de dezvoltare regional ă  Alexeni pe cheltuiala proprie. 

Concesionarul are dreptul de a folosi ş i de a culege fructele, respectiv 
productele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunurilor ş i 
obiectivelor stabilite de Consiliul Judetean Ialomita in calitate de Concedent at 
bunurilor. 

Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiect ă rii, construirii, 
exploată rii si intretinerii componentelor obiectivului de investitii ce vor fi 

construite pe terenul cc face obiectul contractului de concesiune. 
Concesionarul va suporta toate costurile ocazionate de obtinerea 

aprobă rilor de constructie, amenaj are, mediu etc. 
Concesionarul va avea in vedere la exploatarea bunurilor concesionate 

respectarea ş i indeplinirea urm ă toarelor cerinte: 
a) Obtinerea tuturor autorizatiilor, avizelor ş i reglementă rilor cerute de lege 

pentru realizarea componentelor proiectului de dezvoltare regional ă  Alexeni 
pe cheltuiala proprie; 

b) Constructia, dotarea, amenaj area si operationalizarea aeroportului comercial 
pentru pasageri cu facilitate de transport marf ă . (cargo) ş i operatiuni de aviatie 
general ă  ş i de afaceri; 

c) Desfă surarea activit ă lilor aeroportuare pe aeroportul devenit functional; 
d) Securitatea lucr ă rilor efectuate ş i protectia mediului pe perioada constructiei 

componentelor proiectului investitional. 
e) Desfăş urarea activit ă tilor specifice pentru exploatarea bunurilor 

concesionate trebuie s ă  asigure: 
f) Constructia, dotarea, amenajarea si operationalizarea componentelor 

proiectului de dezvoltare regional ă  Alexeni in interesul concesionarului ş i a 
comunit ă tii locale; 

g) Protejarea domeniului public a Consiliului Judetean Ialomita ş i punerea in 
valoare a acestuia; 

h) Protectia ş i conservarea mediului natural si construit in conformitate cu 
reglement ă rile legale in vigoare; 

i) Protectia s ănă tă til ş i igienei publice in conformitate Cu reglement ă rile 
specific in vigoare. 

j) Concesionarul are dreptul de a utiliza pentru constructia componentelor 
proiectului de dezvoltare regional ă  Alexeni intreaga suprafat ă  de teren 
concesionat ă  (teren fiber i constructii) cc formeaz ă  bunurile concesionate 
de a decide asupra amplas ă rii constructiilor aferente, functie de solutiile 
famizate prin proiectele tehnice elaborate pentru componentele proiectului. 

k) Concesionarul are obligatia asigur ă rii personalului care va Fl implicat in 
dezvoltarea obiectivelor investitionale si in functionarea acestora. 

43 



1) Concesionarul are dreptul de a decide asupra solu ţ iilor arhitecturale ale 
construc ţ iilor Projectului de dezvoltare regionald Alexeni. 

m) Concesionarul are dreptul de a depune toate demersurile necesare pentru a 
sesiza intenţ ia de executare a unor construc ţ ii necorespunzdtoare ş i care nu 
respect ă  regimul de ină lţ ime pe terenul invecinat suprafe ţ ei pe care se va 
implementa proiectul de dezvoltare ş i de a solicita la organele competente 
interzicerea autorizdrii execut ă rii constructiilor necorespundtoare (din punct 
de vedere al proximit ăţ ii faţă  de aeroport, astfel cum este prev ă zut in 
Regulamentul de Urbanism ş i/sau care nu respectd regimul de in ă lţ ime) in 
vecindtatea terenului de la Alexeni pe care se va desf ăş ura infrastructura 
aeroportuard prev ă zută  in proiectul investi ţ ional. 

n) Concesionarul se obligă  s ă  foloseascd bunul concesionat cu prudenta ş i 
diligenta unui bun proprietar, conform obiectivelor concedentului, far ă  a 
diminua in once mod potentialul ş i valoarea socio-economicd a bunurilor 
oferite in concesiune. 

o) Concesionarul va plati toate taxele, spezele si alte comisioane aferente 
concesiunii bunurilor pe intreaga durata a contractului de concesiune. 

p) Concesionarul va depune toate diligentele necesare asigur ă rii in bune conditii 
a functiondrii aeroportului, odatd cc acesta va fî operational, precum ş i a 
celorlalte componente ale proiectului de dezvoltarea regionald Alexeni, dacd 
decide asupra ş i realiz ă rii acestora. 

q) Concesionarul are obligatia de a executa lucr ă rile de construire in termenul 
stabilit prin autorizatja de construire pentru obiectivele de investitii ale 
Proiectului de dezvoltare regionald Alexeni. 

r) Concesionarul este obligat s ă  asigure conditiile de sigurant ă  in exploatare ale 
obiectivelor 

s) Concesionarul are obligatia intretinerii bunurilor rezultate in urma 
investiliilor impuse prin prezentul caiet de sarcini, pe intreaga perioad ă  a 
deruldrii contractului de concesiune (lucr ă ri de intretinere, curdtenie, 
deszdpezire etc). 

t) Concesionarul este obligat ca pe durata exploat ă rii bunurilor ce fac obiectul 
concesiunii ş i realiză rii investitiilor s ă  respecte conditiile privind protectia 
muncii. 

u) Concedentul are dreptul sd inspecteze bunurile concesionate, verificand 
respectarea obliga ţ iilor asumate de concesionar conform ofertei depuse de 
acesta, precum ş i modul in care este satisfă cut interesul public. 

v) Concedentul are dreptul s ă  verifice stadiul de realizare a investitiilor, 
verificdnd respectarea obliga ţ iilor asumate de concesionar. 

111.4.4.  Interdietia subconcesion ă rii bunului coneesionat; 

ESTE INTERZISĂ  subeoneesionarea in totalitate sau in parte a 
bunurilor proprietate public ă  aferente obiectivului de investii Project de 
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dezvoltare regional ă  Alexeni concesionate. Dup ă  finalizarea procedurii de 
incheierea contractului de concesiune, concesionarul are obligatia de a 

exploata in mod direct, pe riscul ş i ră spunderea sa bunurile proprietate public ă  
aferente obiectivului de investitii proiect de dezvoltare regional ă  Alexeni ce fac 
obiectul concesiunii. 

111.4.5. Conditiile in care concesionarul poate Inchiria bunul concesionat pe 
durata concesiunii; 

Concesionarul are dreptul de a inchiria bunurile proprietate public ă  
concesionate, aferente obiectivului de investitji Project de dezvoltare regional ă  
Alexeni, cu respectarea prevederilor legale in vigoare ş i doar dac ă  activit ă tile de 
inchiriere servesc dezvolt ă rii ş i funcţ ionă rii obiectivelor proiectului de dezvoltare 
regional ă  Alexeni. 

111.6. Durata concesiunii; 
Luand in considerare c ă  pentru implementarea proiectului investitional de 

la Alexeni vor fi necesari circa 6 ani, se propune ca durata initial ă  a concesionă rii 
bunurilor proprietate public ă  de la Alexeni s ă  fie de 49 de ani cu posibilitatea de 
prelungire prin legi speciale, Aceast ă  prelungire a duratei concesiunii va putea fi 
realizat ă  doar pe baza unor legi special, a ş a cum o impune O.U.G. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

111.7. Redeventa minirn ă  si modul de calcul al acesteia; 
Bunurile (constructii + teren) de pe amplasamentului fostului Aerodrom 

Alexeni, aflate in patrimonial public al Consiliului Judetean Ialomita au o 
valuare de inventar stabilit ă  in baza raportulului de evaluare 
nr.29.253/06.12.2021, aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 
nr.245123.12.2021. 

1. CF.20213 — 	18.691,00 mp — 54.592,00 lei 
2. CF.20214 — 3.261.256,00 mp — 19.313.856,00 lei 

Valoarea de piată  la momentul concesion ă rii bunurilor proprietate public ă  de 
la Alexeni este de 19.368.448,00,00 lei, la care se adaug ă  valoarea costurilor 
lucră rilor de infrastructur ă  aferente (drum str.Unit ăţ ii) in valoare de 6.426.582,64 
(conform devizului general) rezult ă nd o valoare total ă  estimat ă  de 25.795.030,64 
lei 

Pentru terenuri libere baza legal ă  a calculului taxei de redeye* ca urmare 
a concesion ă rii este legea 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de 
constructii actualizat ă  prin Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de 
urge* a Guvernuluj nr. 121/2011 pentru modificarea ş i completarea unor acte 
normative prevede la: 
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"Art. 17.- Lirnita minim ă  a pretului concesiunii se stabilege, după  caz, prin 
hotă ră rea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului BucureSi 
sau a consiliului local, astfel inceit să  asigure recuperarea in 25 de ani a prelului 
de vă nzare al terenului, in conditii de pială , la care se adaugă  costul lucră rilor 
de infrastructură  aferente." 

Tinand cant de prevederile legisla ţ iel Tn vigoare la data intocmirii 
raportului de evaluare, rezult ă  ca redeventă  minima anuală  in cazul 
concesiunli calculat ă  pentru 49 de ani (perioada ini ţ ială  a concesion ă rii) este 
de: 

19.368.448,00 + 6.426.582,64 / 25 ani = 1.031.801.22 lei/an  
Taxa de redeven0 calculat ă  este aferent ă  atat concesion ă ril terenului 

liber, cat §i a cl ă dirilor §i construc ţ illor existente la data evalu ă ril. Această  
valoare a taxei de redeven ţă  reprezintă  valoarea minim ă  pe care trebuie s ă  

o plă teasc ă  concesionarul bunurilor de la Alexeni concedentului Consiliul 
jude ţ ean Ialom4a. 

Pre ţ ul de pornire rotunjit al licita ţ ie va fi de 1.050.000,00 lei/an 
Redeven ţ a pe care concesionarul trebuie s ă  o pl ă teasc ă  concedentului, 

odată  ce aeroportul va fi op era ţ ional, dup ă  efectuarea lucr ă rilor de investi ţ ii 
la obiectivele aferente Proiectului de dezvoltarea regional ă  Alexeni, va 
reprezenta 6% din totalul veniturilor brute tnregistrate de aeroport in 
bilanţ ul şl balanta financiar cantabile"' anuală  dar  nu mai putin de valoarea 
ofertată  a redevenpei, 

111.8. Natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent; 
111.8.1. Garantia de participare la licitaţ ia pentru concesionarea bunurilor este 
stabilit ă  la suma de 50.000.00 lei (prin raportare la nivelul minim stabilit al 
redeven ţ ei in cadrul studiului de oportunitate, aproximativ 5% din acesta). 

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si Sc 
constituie prin: 

a) virament bancar; 
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: 

scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau 
din alt stat; 
scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania 
fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in 
Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt 
inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere 
Financiara, dupa caz; 
fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in 
Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; 
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Neconstituirea garantiei de participare piand la data $ ora limită  de 
depunere a ofertelor, atrage după  sine descalificarea ofertantului. 

Ofertantul va pierde garan ţ ia de participare dac ă  îi retrage oferta inainte 
de desemnarea castigatorului. 

Garantia de participare se restituie, la cererea scris ă  a ofertantilor, in termen 
de 14 zile de la semnarea contractului de concesiune cu ofertantul declarant 
castigator, in baza unei solicitari sense depuse la sediul Consiliului Judetean 
Ialomita. 

De asemenea, constituirea garan ţ iei dupa semnarea contractului de 
concesiune de c ă tre ofertantul declarant castigator in termen de maxim 45 de zile 
de la data semn ă rii acestuia, atrage dup ă  sine restituirea garan ţ iei de participare 
pentru ofertantul declarant castigator. 

111.8.2. Garantia de buna executie 
1. Concesionarul are obligatia ca in termen de 45 de zile de la data semn ă rii 

contractului de concesiune, s ă  constituie garantia de bun ă  executie a 
contractului, in cuantum de 10% din valoarea anual ă  a redeventei ofertate. 

2. Suma depus ă  drept garantie va fi indexat ă , incepand cu al doilea an 
contractual, cu indicele de infiatie anual comunicat de Institutul National 
de Statistica. 
Garantia de bună  execu ţ ie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se 

constituie prin: 
a) virament bancar; 
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: 

scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau 
din alt stat; 
scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania 
fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in 
Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt 
inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere 
Financiara, dupa caz; 
fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in 
Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; 

111.9. Conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul 
concesiunii, CUM sunt: protej area secretului de stat, materiale cu regim 
special, conditii de sigurantâ in exploatare, conditii privind folosirea ş i 
conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea si punerea in valoare 
a patrimoniului cultural national, dupa caz, protectia mediului, protectia 
muncii, conditii impuse de acordurile ş i conventiile internationale la care 
Rominia este parte. 
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Pe durata contractului de concesiune, Concesionarul va avea obliga ţ ia 
protej ă rii domeniului public a Consiliului Judelean lalomita ş i punerea in valoare 
a acestuia, precum ş i protectia ş i conservarea mediului natural ş i construit in 
conformitate cu reglement ă rile legale in vigoare. 

Concesionarul este obligat ca pe durata exploat ă rii bunurilor cc fac obiectul 
concesiunii ş i realiză rii investitiilor s ă  respecte conditiile privind protectia 
munch. 

Concesionarul este obligat s ă  asigure conditiile de sigurant ă  in exploatare 
ale obiectivelor investitiei. 

Concesionarul se oblig ă  să  foloseasc ă  bunul concesionat cu prude* ş i 
diligenta unui bun proprietar, conform obiectivelor concedentului, far ă  a diminua 
in once mod potentialul ş i valoarea socio-economic ă  a bunurilor oferite in 
concesiune. 

Proiectul de dezvoltare regional Alexeni se va realiza cu respectarea 
prevederilor legale la nivel national ş i european in domeniul protectiei mediului 
pentru infrastructurilor aeroportuare ş i orică ror altor prevederi legale aplicabile 
in domeniu. 

111.10. CONDITI1LE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE 
SA LE iNDEPLINEASCĂ  OFERTELE; 

111.10.1.  Oferta va fi transmis ă  (depus ă) pan ă  la data ş i ora din anuntul de licitatie, 
riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta major ă , cad in sarcina 
persoanei interesate. 
111.10.2. Ofertantul trebuie s ă  ia toate m ă surile astfel 'Meat oferta s ă  fie primită  ş i 
inregistrat ă  de c ă tre concedent pan ă  la data ş i ora limit ă  pentru depunere, adic ă  
pană  la data ş i ora stabilite in anun ţ ul de participare pentru desfăţ urarea licitatiei 
de concesiune. 
111.10.3. Oferta depus ă  la o altă  adresa a concedentului decat cea stabilit ă  în 
anun ţ ul concesiunii sau dup ă  expirarea datei limit ă  pentru depunere se returneaz ă  
nedeschis ă . Conţ inutul ofertelor este confidential pan ă  la data stabilit ă  pentru 
deschiderea acestora, concedentul urmand a lua cuno ş tinţă  de conţ inutul 
respectivelor oferte numai dup ă  aceast ă  data'. 
111.10.4. La procedură  pot participa persoane juridice romane ş i stră ine cu 
participatie de capital autohton, str ă in sau mixt, asocieri de persoane juridice 
romane i str ă ine Cu participatie de capital autohton, strain sau mixt, consortii de 
societ ăţ i comerciale ş i care indeplinesc conditiile de inscriere ş i calificare 
solicitate prin documentatia de atribuire, avand o cifr ă  de afaceri medic de minim 
300.000.000,00 lei in ultimii 3 ani(2019,2020,2021). 
111.10.5. Ofertele vor fi redactate obligatoriu in limba romană . Once document 
din cadrul ofertei emis in alt ă  limb ă  decat limba roman ă , va fi depus impreun ă  cu 
traducerea autorizata. La data deschiderii ofertelor, documentele depuse trebuie 
s ă  fie in termen. 
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111.10.6. Ofertele se depun la sediul concedentului - Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a 
Mun. Slobozia, Nap. Revoluţ iei nr. 1, jud. Ialomiţ a in două  plicuri sigilate, unul 
exterior ş i unul interior, care se inregistreaz ă  de concedent, in ordinea primirii lor, 
in registrul Oferte, precizandu-se data ş i ora. 
111.10.7. Oferta va  ft depus ă  in 2(dou ă ) exemplare din care 1(unu exemplar) 
original ş i 1(unu) exemplar copie in (loud plicuri inchise ş i sigilate, unul exterior 
care va con ţ ine documentele prev ă zute in instruc ţ iunile privind modul de 
elaborare ş i prezentare a ofertelor ş i unul interior care va con ţ ine oferta propriu-
zis ă  semnat ă  de ofertant. Fiecare exemplar al ofertei trebuie s ă  fie semnat de c ă tre 
ofertant. 
111.10.8. Oferta este valabil ă  180 de zile de la data limit ă  de depunere a ofertelor 
stabilită  prin anunţul de licitaţ ie ş i este confidential ă  pană  la deschiderea de Care 
comisia de evaluare. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al 
conţ inutului, pe toată  perioada de valabilitate stabilit ă  de concedent. 
111.10.9. Dovada constituirii garanţ iei de participare la licita ţ ie va fi ata ş ată  
plicului exterior. Neconstituirea garan ţ iei de participare p ă nă  la data ş i ora limit ă  
de depunere a ofertelor, atrage dupd sine descalificarea ofertantului. 
111.10.10.  Fiecare participant poate depune doar o singur ă  oferta. 
111.10.11. Ofertele trebuie s ă  respecte prevederile Caietului de Sarcini. 
111.10.12. Procedura de licita ţ ie se poate desfăş ura numai dac ă  in urma public ă rii 
anunţului de licitaţ ie au fast depuse  eel  putin dou'ă  oferte valabile.  in eazul in 
care in urma public ă rii anun ţ ului de licitaţ ie nu au fost depuse eel pu ţ in cloud 
oferte valabile, concedentul este obligat s ă  anuleze procedura i s ă  organizeze o 
nouă  licitaţ ie, cu respectarea procedurii in condi ţ iile ini ţ iale in termen de 20 de 
zile de la publicarea unui nou anun ţ . in cazul organiz ă rii unei noi licitaţ ii, 
procedura este valabilă  En situalia in care a fost depus ă  eel  putin o ofertă  
valabilă . in cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licita ţ ie public ă  
nu se depune nicio ofertă  valabilă , concedentul anuleaz ă  procedura de licita ţ ie. 
Pentru cea de-a doua licita ţ ie va fi p ă strată  documentaţ ia de atribuire aprobat ă  
pentru prima licita ţ ie(dac ă  nu au fost operate modific ă ri prin HCJ). 
111.10.13. Concedentul are obligaţ ia de a incheia contractul de concesiune de 
bunuri proprietate public ă  cu ofertantul a c ă rui ofert ă  a fost stabilită  ca Mud 
c ăş tigă toare. Prin excep ţ ie de la aceast ă  prevedere, concedentul are dreptul de a 
anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate public ă , dac ă  la aceast ă  decizie inainte de data transmiterii 
comunică rii privind rezultatul aplic ă rii procedurii de atribuire ş i anterior 
incheierii contractului, in situa ţ ia in care se constat ă  incă lc ă ri ale prevederilor 
legate care afecteaz ă  procedura de atribuire sau fac imposibil ă  incheierea 
contractului. 
Procedura de atribuire se consider ă  afectat ă  in cazul in care sunt indeplinite in 
mod cumulativ urm ă toarele condi ţ ii: 

a) in cadrul documenta ţ iei de atribuire ş i/sau in modul de aplicare a 
procedurii de atribuire se constat ă  erori sau omisiuni care au ca efect inc ă lcarea 
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principiilor pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
public ă ; 

b) concedentul se afl ă  in imposibilitate de a adopta m ă suri corective, fă ră  
ca acestea s ă  conduc ă , la randul lor, la inc ă lcarea principiilor pentru atribuirea 
contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă . 

Concedentul are obligaţ ia de a comunica, in scris, tuturor participan ţ ilor la 
procedura de atribuire, in eel mutt  3 zile ItierAtoare de la data anul ă rii, atat 
incetarea obliga ţ iilor pe care ace ş tia ş i le-au creat prin depunerea ofertelor, cat ş i 
motivul concret care a determinat decizia de anulare. 
111.10.14. Dac ă  ofertantul ca ş tigă tor nu semneaz ă  contractul de concesiune, dup ă  
implinirea unui termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat 
ofertantul despre alegerea ofertei sale sau nu se prezint ă  sau refuz ă  să  semneze 
procesul verbal de predare-preluare a bunurilor, licitatia se anuleaz ă  ş i se repet ă  
după  publicare unui nou anunt in acelea*i condign, cu obligativitatea pentru 
respectivul ofertant de a pl ă ti daune interese, constdnd din valoarea garan ţ iei de 
participare la licita ţ ie ş i plata redeven ţ ei aferente pânsă  la data desfă sură rii unei 
noi licitaţ ii publice , dar nu mai mutt de 60 zile de la data la care trebuia semnat 
contractul. 

111.11. CLAUZE REFERITOARE LA iNCETAREA CONTRACTULUI 
DE CONCESIUNE DE BUNUR1 PROPRIETATE PUBLICĂ . 

Contractului de concesiune a bunurilor proprietate public ă  aferente 
obiectivului de investi ţ ii proiect de dezvoltare regional ă  Alexeni inceteaz ă  in 
urmă toarele 

a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune de bunuri 
proprietate public ă , in mă sura in care p ă rţ ile nu convin, in scris, prelungirea 
acestuia in condi ţ iile prevă zute de lege; 

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denun ţ area 
unilateral ă  de c ă tre concedent, cu plata unei desp ă gubiri juste ş i prealabile in 
sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competent ă  instanţ a de judecat ă ; 

c) in cazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de c ă tre concesionar, prin 
reziliere de c ă tre concedent, cu plata unei desp ă gubiri in sarcina concesionarului; 

d) in cazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de Cate concedent, prin 
reziliere de c ă tre concesionar, cu plata unei desp ă gubiri in sarcina concedentului; 

e) la dispari ţ ia, dintr-o cauz ă  de forţă  majoră , a bunului concesionat sau in 
cazul imposibilit ăţ ii objective a concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţ are, 
fă rd plata unei desp ă gubiri; 

f) alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fă ră  a aduce atingere 
cauzelor ş i conditiilor reglementate de lege. 

În situaţ ia prev ă zută  la lit. b), concedentul va notifica de indat ă  inten ţ ia de 
a denunţ a unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă  ş i va 
face menţ iune cu privire la motivele ce an determinat aceast ă  mă sură . 
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În cazul nerespect ă rii din culp ă  a obligaţ iilor asumate de c ă tre una dintre 
pă rţ i prin contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă  sau a 
incapacităţ ii indeplinirii acestora, cealalt ă  parte este indrept ăţ ită  s ă  solicite 
tribunalului in a c ă rui raz ă  teritorial ă  se afl ă  sediul concedentului s ă  se pronunţ e 
cu prjvire la rezilierea contractului, cu plata unei desp ă gubirj, dacă  pă rţ ile nu 
stabilesc altfel, 

In cazul dispari ţ iei, dintr-o cauz ă  de for ţ a majoră , a bunului concesionat 
sau in cazul imposibilit ăţ ji objective a concesionarului de a-1 exploata, acesta va 
notifica de indat ă  concedentului dispari ţ ia bunului on imposibilitatea obiectiv ă  
de exploatare a acestuia, declar ă nd renun ţ area la concesiune. Concedentul nu va 
putea fî obligat la plata vreunei desp ă gubiri pentru prejudiciile suferite de 
concesionar ca urmare a acestor situa ţ ii. 

Radierea din cartea funciar ă  a dreptului de concesiune in situa ţ ia prev ă zută  
la lit. b) se efectueaz ă  in baza actului de denunţ are unilateral ă  sau in baza hotardrii 
judec ă tore ş ti definitive, in situaţ ia prev ă zută  la lit. c) ş i d), in baza declara ţ iei 
unilaterale de reziliere a concedentului sau concesionarului, jar in situa ţ ia 
prevă zută  la lit. e), in baza declara ţ iei unilaterale de renun ţ are la concesiune a 
concesionarului. 

Contractului de concesiune a bunurilor proprietate public ă  aferente 
obiectivului de investi ţ ii project de dezvoltare regional ă  Alexeni inceteaz ă  de 
drept dac ă  concesionarul nu realizeaz ă  din vina sa obiectivul de investitii intr-
o perioadă  de maxim 72 luni(termen  ît care aeroportul să  devin ă  functional). in 
cazul unor evenimente independente de voin ţ a concesionarului care pot conduce 
la intârzieri in. realizarea proiectului, la cererea motivat ă  a concesionarului, 
concedentul poate m ă ri perioada de realizarea a proiectului cu maxim 24 luni. 

SECTIUNEA IV 
INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE 

PREZENTARE A OFERTELOR 

(1) Ofertantul trebuie s ă  ia toate m ă surile astfel Mat oferta s ă  fie primită  ş i 
inregistrată  de c ă tre concedent pand la data ş i ora limită  pentru depunere, adic ă  
pană  la data de 	ora ...Y...., stabilit ă  in anunţ ul de participare pentru 
desfăţ urarea licitaţ iei de concesiune. 
(2) Ofertele vor fi redactate obligatoriu in limba română . Once document din 
cadrul ofertej emis in alt ă  limbă  decat limba roman ă , va fi depus impreun ă  cu 
traducerea autorizat ă . 
(2) Ofertele se depun la sediul concedentului - Consiliul Judelean Ialomi ţ a Mun. 
Slobozia, Piaţ a Revoluţ iej nr. 1, jud. Ialomi ţ a in două  plicuri sigilate, unul exterior 
Si  unul interior, care se inregistreaz ă  de concedent, in ordinea primirii lor, in 
registrul Oferte, precizandu-se data ş i ora. 
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(3) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depus ă  
oferta — Oferta pentru licita ţ ie public ă  deschis ă  "Concesionarea bunurilor 
proprietate pubiică  aferente obiectivului de investilii project de dezvoltare 
regionald Alexeni " — Inscrip ţ ia "A NU SE DESCHIDE iNAINTE DE 
DATA...X ORA...Y+2. Plicul exterior, inchis corespunz ă tor ş i 
netransparent va trebui s ă  con ţ ină : 

A. 0 fi ş a Cu informatii privind ofertantul ş i o declaraţ ie de participare, semnat ă  
de ofertant, fait ingro şă ri, ş ters ă turi sau modific ă ri: 
A.1. Fi ş a cu informa ţ ii va cuprinde denumirea  i adresa ofertantului; 
A.2. Formularui Nr. 1. - Declaraţ ia de participare, semnat ă  de ofertant 

B. Acte doveditoare privind calit ăţ ile ş i capacit ăţ ile ofertan ţ ilor, conform 
solicită rilor concedentului (documente de eligibilitate): 
B,1. Copii ale Statului societ ă tii/actul constitutiv al societ ă tii. 
B.2. Certificatul de inmatriculare copie lizibilă  cu menţ iunea "conform cu 
originalul", emis de oficiul registrului comer ţ ului de pe lâng ă  tribunalul teritorial 
in raza c ă ruia ofertantul 10 are sediul social la Oficiul Registrului Comer ţ ului 
ale codului unic de inregistrare din care s ă  rezulte domeniul de activitate 
principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora sau alt ă  forma de 
inregistrare echivalent ă , dup ă  caz. Pentru persoanele juridice str ă ine, se vor 
prezenta documente edificatoare care dovedesc o form ă  de inregistrare in 
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care 
s ă  reias ă  informaţ iile solicitate de c ă tre concedent. 
B.3. Certificate de atestare fiscal ă  prin care s ă  ateste c ă  ofertantul nu are datorii 
la bugetul central ş i local; Certificatele vor ft eliberate de institutiile abilitate 
vor fi depuse depuse in copie conform cu originalul sau original. Persoanele 
juridice str ă ine vor prezenta once documente edificatoare eliberate de institu ţ iile 
autorizate ale farii de origine (certificate de atestare fiscal ă , alte documente 
echivalente etc.) prin care s ă . dovedeasc ă  faptul c ă  ş i-a indeplinit obliga ţ iile de 
plată  a impozitelor, taxelor sau a contribu ţ iilor la bugetul general consolidat, in 
conformitate Cu legisla ţ ia naţ ională  a ţă rii de reziden ţă  a ofertantului sau a ţă rii in 
care ofertantul este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate emise de 
statele de care apar ţ in ofertan ţ i trebuie s ă  reias ă  lipsa datoriilor restante la 
momentul prezent ă rii acestora. 
B.4. Situatia economico -fmanciar ă  incheiată  conform bilan ţ urilor cantabile pe 
ultimii 3 ani anteriori anului de desfăş urare a procedurii de concesionare, 
respectiv 2019, 2020, 2021. 
B.5. Formular nr. 5 - Actul de reprezentare, in cazul in care ofertele sunt 
semnate/depuse de imputernic ţ ii ofertanţ ilor ş i nu de reprezentantii legali ai 
acestora 
B.6. Formular nr. 5 - imputernicire de participare la ş edinţ a de deschidere a 
ofertelor 
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B.7. Formular nr. 2.-Declaraţ ie de eligibilitate a participan ţ ilor/ofertantului — 
Documentele emise in alt ă  limb ă  deck romana vor fi insoiite de traducerea 
autorizata in limba romana. 
B.8. Cazierul judiciar al operatorului economic ş i at membrilor organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere at respectivului operator 
economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in 
cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul 
constitutive. 
B.9. Angajamentul de sus ţ inere ter ţ  (dacă  este cazul) Formular nr. 7 
B.9. Acord de asociere (dacă  este caztd) Formular nr. 8 

C. Acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini: 
C.1. Dovada cump ă ră rii unui exemplar din documenta ţ ia de atribuire (cc include 
caietul de sarcini ş i modelul de contract de concesionare bunuri) (hied este cazul. 

D. Dovada constituirii garan ţ iei de participare la procedura de licita ţ ie public ă  in 
valoare de 50.000.00 lei 
Garan ţ ia poate fi constituit ă  in una din metodele: 

Prin instrument de garantare emis de o institu ţ ie de credit din Romania sau 
din alt stat sau de o societate de asigurari, in condi ţ iile legii. Instrumentul de 
garantare se prezinta in cuantumul ş i avand perioada de valabilitate solicitata in 
documenta ţ ia de atribuire; 

Ordin de plata in contul RO 67TREZ3915006XXX000121, deschis la 
Trezoreria Municipiului Slobozia. 

Garan ţ ia de participare va fi constituit ă  in suma ş i pentru perioada de 
valabilitate prevazuta in prezenta documenta ţ ie de atribuire, respectiv 180 de zile. 

Ordinul de plat ă  sau instrumentul de garantare emise in alt ă  limbă  decat 
romana vor fi insolite de traducerea autorizat ă  in limba romana. 
(4) Neconstituirea garan ţ iei de participare pan ă  la data ş i ora limită . de depunere 
a ofertelor, atrage dup ă  sine descalificarea ofertantului. Ofertantul va pierde 
garan ţ ia de participare dac ă  îi retrage oferta inainte de desemnarea 
castigatorului. Garan ţ ia de participare se restituie, la cererea scris ă  a ofertan ţ ilor, 
in termen de 14 zile de la semnarea contractului de concesiune Cu ofertantul 
declarant castigator, in baza unei solicitari scrise depuse la sediul Consiliului 
Jude ţ ean Ialomiţ a. 
(5) Constituirea garan ţ iei dup ă  semnarea contractului de concesiune de care 
ofertantul declarat castigator in termen de maxim 60 de zile de la data semn ă rii 
acestuia, atrage dupa sine restituirea garan ţ iei de participare pentru ofertantul 
declarant castigator. 
(6) Pe plicurile interioare, care con ţ in oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum ş i domiciliul sau sediul social at acestuia, dup ă  
caz, pentru a permite returnarea ofertei f ă ră  a fi deschis ă , in cazul in care oferta 
respectiv ă  este declarat ă  intarziat ă . 
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(7) Oferta va fi depus ă  in 2(dou5) exemplare din care l(unu exemplar) original 
ş i 1(unu) exemplare copie. Fiecare exemplar at ofertei trebuie s ă  fie semnat de 
că tre ofertant. 
(8) Fiecare participant poate depune doar o singur ă  oferta. 
(9) Termenul de valabilitate  at ofertei este de 180 de zile de la data-limită  de 
depunere a ofertelor stabilit ă  prin anuntul de licitatie. Oferta are caracter 
obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toat ă  perioada de valabilitate 
stabilită  de concedent. 
(10) Oferta propriu-zis ă  va cuprinde: propunerea financiarti  i prop unerea 

Oferta tehnicA va cuprinde minim: 
Fiecare ofertant este obligat ca in cadrul ofertei depuse s ă . prezinte un plan de 

afaceri privind investitiile asumate pe perioada concesiunii  cc va cuprinde: 
• Descrierea proiectului ş i a investitiilor necesare 

Analiza pie ţ ei, 
• Planul fmanciar (proiectii financiare: prognoza veniturilor ş i cheltuielilor), 
• Planul operational (analiza costurilor de operare ş i costurilor de 

intretinere). Descrierea investi ţ iei pe care o propune ofertantul va fi in 
conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Ofertantul va prezenta o list ă , 
a bunurilor care o va utiliza pe parcursul contractului de concesiune, dac ă  
este cazul. 

Ofertantul Sc va angaja prin oferta depusa c ă  va asigura personalul necesar 
realiz ă rii investitiei ş i function ă rii obiectivelor de investitii; 

• Graficul fizic estimativ de realizare a investitiei cu precizarea 
activit ăţ ilor ş i termenelor estimative de realizare a acestora din care s ă  
reias ă  clar durata de dezvoltare a proiectului; 

• Prezentarea Planului de mAsuri privind protectia mediului pe perioada 
de realizare a investitiei; 

• Declaratie pe proprie r ă spundere a ofertantului din care s ă  rezulte faptul 
c ă , la elaborarea ofertei, acesta a tinut cant de obligatiile referitoare la 
conditiile de mediu, sociale si Cu  privire la relatiile de munc6 pe toată  
durata de indeplinire a contractului de lucr ă ri (Model - formularul nr. 6) 
care sunt in vigoare in Romania, precum ş i că  le va respecta in vederea 
implement ă rii contractului de concesiune. Responsabilit ă tile de mediu 
revin in exclusivitate concesionarului, incepand de la preluarea bunului, 
pă nd la incetarea contractului de concesiune, utilizarea de echipamente 
nepoluante pentru mediul ambiant i lipsite de riscuri pentru personalul de 
intre ţ inere, precum ş i pentru a ş eză rile umane. in cadrul ofertei tehnice, 
ofertantul va prezenta un plan de m ă suri de proiectie a mediului atat pentru 
perioada de efectuare a lucr ă rilor de investitii cat Si pe perioada de 
exploatare a obiectivelor de investitii, in cursul lucr ă rilor de amenajare 
dupd terminarea acestora, concesionarul are obligatia s ă , nu afecteze in 
niciun fel suprafetele de teren din afara celor alocate pentru concesiune. 
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Concesionarul are obligaţ ia de a de ţ ine, pe cheltuiala s ă , bate acordurile 
avizele impuse de legisla ţ ia mediului. 

Oferta finaneiar ă  va cuprinde: 
Oferta de pret privind redeventa — Formular nr. 4 Cu anexa: 

Anexa 4.1 la Formularul de ofert ă  - Graficul fizic ş i valoric de realizarea a 
invsti ţ iei. Formularul de ofert ă  financiar ă  este anexat in prezenta documenta ţ ie 
de licitaţ ie la Formulare. 

Persoana interesat ă  are obligaţ ia de a depune oferta la adresa ş i pană  la 
data-limita pentru depunere, stabilite in anun ţ ul procedurii. Riscurile legate de 
transmiterea ofertei, inclusiv for ţ a majoră , cad in sarcina persoanei interesate. 
Oferta depus ă  la o altă  adres ă  a eoncedentului deca cea stabilit ă  in anunţ ul 
concesiunii sau dup ă  expirarea datei-limit ă  pentru depunere se returneaz ă  
nedeschis ă . Conţ inutul ofertelor este confidential pan ă  la data stabilit ă  pentru 
deschiderea acestora, concedentul urmand a lua cuno ş tinţă  de conţ inutul 
respectivelor oferte numai dup ă  aceast ă . dată . 
(13) Procedura de licitaţ ie se poate desfăş ura numai dac ă  in urmă  publică rii 
anunţ ului de licita ţ ie au fost depuse eel putin doua oferte valabile. 
(14) Ofertele trebuie s ă  respecte prevederile Caietului de Sarcini. 
(15) Documenta ţ iile trebuie s ă  fie depuse in termenul prev ă zut in anunţ . 
(16) La data deschiderii ofertelor, documentele depuse s ă  fie in termen. 

SECŢ IUNEA V 
INFORMATII DETALIATE Ş I COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE 

ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI 
CAŞ TIGĂ TOARE, PRECUM Ş I PONDEREA LOR 

Comisia de evaluare va stabili punctajul fiecArei oferte ş i va deelara 
caş tigă toare oferta cu punctajul cel mai mare, aplicând criteriile ş i algoritmul de 
calcul de mai jos: 

Fl. Nivelul redeventei 	 40 % 
Algoritm de calm& Punctajul pentru factorul de evaluare "Nivelul 

redeven ţ ei" se acord ă  astfel: 
a) pentru cea mai mare dintre redevente se acordd punctajul maxim alocat 

faetorului de evaluare respectiv 40 puncte; 
b) pentru alt ă  redeye* deat cea prev ă zut ă  la litera a, se acord ă  punctajul 

pentru redeven ţ a "n" astfel: 40 x redeventa „n"Iredevenţ a cea mai mare 
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F2. Capacitatea economico-fmanciar ă  a ofertantilor 	 30% 
Cea mai mare media a cifrei de afaceri din bilanţ urik con tabile aferente 

anilor 2019,2020;2021 	 30 puncte 
Algoritm de calcul; Punctajul pentru factorul de evaluare " Capacitatea 

economico-fmanciar ă . a ofertantilor  "Se aeordă  astfel: 
a) pentru cea mai mare medie a cifrei de afaceri se acordă  punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare respectiv 30 puncte; 
b) pentru alt ă  medie a cifrei de afaceri decat cea prev ă zută  la litera a, Sc 

acord ă  punctajul pentru medie a cifrei de afaceri "n" astfel: 30 x medie a 
cifrei de afaceri „n"/  medic a cifrei de afaceri cea mai mare. 

Notă ; Cifra de afaceri reprezintă  totalitatea afacerilor unei societă ti, evaluate 
la preturile pietei sau suma totală  a veniturilor din operatiuni comerciale 
efectuate de o firm ă  pe o perioadă  de timp determinate'. Sc va lua in considerare 
la punctarea ofertei din perspectiva acestui factor, media cifrei de afaceri din 
bilanturile contabile ale exercitiului financiar din ultimii 3 ani, prezentandu-se 
în acest sens bilanturile contabile aferente anilor 2019, 2020, 2021. 

Pentru acest factor ofertanţ ii vor prezenta un tabel centralizator cu valoarea 
cifrei de afaceri aferentă  anilor 2019,2020, 2021 insoţ it de bilanţ urile contabile 
aferente anilor 2019,2020,2021, semnate conform revederilor legale 

Terţ ul susţ in ă tor 

a) Ofertantul are dreptul, dace" este cazul , să  invoce sustinerea unui/unor 
tert/terti in ceea cc priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situalia 
economic ă  ş i finaneiarei slIsau a criteriilor privind capacitatea tehnică  ş i 
profesională , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant ş i 
tertul/tertii respectiv/respectivi. 

b) in cazul in care ofertantul îş i demonstreaz ă  situatia economică  ş i 
financiară  si/sau capacita tea tehnică  si/sau profesională  invoc ă nd si suslinerea 
acordată , de că tre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a 
dovedi concedentului c ă  a luat toate mă surile necesare pen tru a avea acces in 
once moment la resursele necesare, prezentiind un angajament în acest sens din 
partea tertului/tertilor. 

c) Odată  cu angajamentul de suslinere, ofertantul are obligatia să prezinte 
documente transmise aces tuia de că tre tertul/tertii sustină tor/sustină tori, din 
care sei rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustină tor/sustină tori va/vor 
asigura indeplinirea propriului angajament de suslinere, documente care se vor 
constitui anexe la respectivul angajament. 

56 



d) 	in cazul in care un ofertant demonstreazei indeplinirea criteriilor 
referitoare la situalia econornică  ş i financiară  invoc ă nd sustinerea unui/unor 
tert/terti, concedentul solicit ă  ca ofertantul ş i terml/tertii suslină tor/suslineitori 
set' ră spundă  in mod solidar  pen  tru executarea contractului de concesiune. 
R ă spunderea solidarei a terfului/tertilor sustină tor/ sustină tori se va angaja sub 
conditia neindeplinirii de că tre acesta/aceVia a obligallilor de sustinere asumate 
prin angctjament. 

F3. Conditii specifice impuse de natura bunului concesionat 	30% 
Durata de dezvoltare a proiectului 	 30 puncte 

F3 se refer ă  la anumite conditii specifice impuse de natura bunului 
concesionat ş i acestea vizeaz ă  durata de dezvoltare a Proiectului de dezvoltare 
regional Alexeni. 

Consiliul judetean Ialomita luând in calcul principalele etape necesare 
dezvoltă rii proiectului investitional de la Alexeni cc constau in: 

1. Realizare studiului geotehnic ş i a studiului topometric, a Studiului de 
determinare a capacit ă tii portante a pistei 

2. Depunerea cererii pentnt certificatul de urbanism 
3. Obtinerea certificatului de urbanism 
4. Realizarea planului de urbanism zonal 
5. Elaborarea proiectului 	faza DTAC (Documentatia TehnicA pentru 

Autorizatia de Construire) 
6. Studiu de fezabilitate (cu respectarea prevederilor H.G. 907/2016 privind 

etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice) 

7. Obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism (furnizori de 
apă rare civil ă , mediu, prevenirea ş i stingerea incendiilor — PSI, 

Inspectoratul de Stat in Constructii). 
8. Depunerea cereri pentru autorizatia de construire 
9. Elaborarea proiectului — faza PT + DE 
10.Verificarea tehnic ă  a proiectului 
11.Lucr ă ri de demolare cu transportul molozului la gropi ecologice 
12.inceperea lucr ă rilor 
13.Executia constructiei 
14.Receptia 
Pentru parcurgerea tuturor etapelor pan ă  la operationalizarea obiectivelor de 

investitii propuse Consider ă  durata estimativ ă  de realizare a Proiectului de 
dezvoltare regional ă  Alexeni de min. 60 luni - maxim 72 de luni. 
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În cadrul ofertei depuse, Ofertantul va prezenta propriul grafic fizic de 
realizare a investiliei, lu ă nd in considerare toate etapele care trebuie parcurse in 
dezvoltarea proiectului. 

Algoritmul de calcul al punctajului pentru F3 este: 
Oferta care prezint ă  durata cea mai mica de realizare a investitiei(DurataMIN), 
cu respectarea prevederilor eaietului de sarcini, prime ş te punctajul maxim la acest 
factor ş i anume 30 puncte. Fiecare dintre celelalte oferte (Duratal, Durata2,..., 
Durat n) va primi un punctaj calculat astfel: 

Punctaj= (DurataMIN / Durata..n) X 30 
Notă : Durata va fi exprimată  in luni 

TOTAL 	 100 puncte 

Numă rul maxim de puncte care poate fi acordat este 100. Acesta reprezint ă  
punctajul maxim. Punctajul acumulat de fiecare ofert ă  se va calcula dup ă  
urmă toarea formul ă : 

Punctaj TOTAL = Fl + F2 + F3 
Sc va clasa pe primul loc ş i va fi declarată  caş tigă toare oferta care 

acumuleaz ă  cel mai mare num ă r de puncte dup ă  aplicarea formulei de calcul mai 
sus menţ ionate. 

In cazul in care exist ă  punctaje egale intre ofertan ţ ii clasaţ i pe primul loc, 
departajarea acestora se va face in functie de punctajul ob ţ inut pentru criteriul de 
atribuire nivelul redeven ţ ei ş i dacă  egalitatea se p ă streaz ă , departaj area se va 
face in func ţ ie de punctajul ob ţ inut pentru criteriul de atribuire durata de 
dezvoltare a proiectului. 

SECTIUNEA VI 
INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE 

A CĂ ILOR DE ATAC 

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

Dac ă  dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, concedentul 
concesionarul nu reu ş esc s ă  resolve in mod amiabil o divergen ţă  contractual ă , 

soluţ ionarea litigiilor ap ă rute in leg ă tură  cu atribuirea, incheierea, executarea, 
modificarea i incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă , 
precum ş i a celor privind acordarea de desp ă gubiri se realizeaz ă  potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr. 55412004, cu nriodific ă rile ulterioare. Ac ţ iunea in 
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justiţ ie se introduce la sec ţ ia contencios administrativ in a că rui jurisdic ţ ie se află  
sediul concedentului. 

Instan ţa competent ă  in soluţ ionarea litigiilor ap ă rute: Tribunalul Ialomiţ a, 
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, judetul Ialomita, 
Telefon: 0243 236 952, 0243 236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266, E-mail: tr-
ialomita-pgref@justro,  infopubil@just.ro . 

SECŢ IUNEA VII 
INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE 

CONTRACTUALE OBLIGATORII 

VII.1. Informatii generale 
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă  trebuie s ă  conţ ină  
partea reglementar ă , care cuprinde clauzele prev ă zute in caietul de sarcini 
clauzele convenite de pă rţ ile contractante, in completarea celor din caietul de 
sarcini, fă ră  a contraveni obiectivelor concesiunii prev ă zute in caietul de sareini. 
(2) Contractul de coneesiune de bunuri proprietate public ă  va cuprinde drepturile 
ş i obligaţ ille concesionarului ş i ale concedentului. 
(3) Raporturile contractuale dintre concedent ş i concesionar se bazeaz ă  pe 
principiul echilibrului financiar  at concesiunii intre drepturile care îi  sunt acordate 
concesionarului  i  obligaţ iile care îi  sunt impuse. 
(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă  va cuprinde ş i. clauze 
contractuale referitoare la impă rţ irea responsabilit ăţ ilor de mediu intre concedent 
ş i concesionar. 
(5) in contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă  trebuie precizate in 
mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea 
concesiunii, respectiv: 
a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit  i  libere de once  sarcini 
concedentului la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică . Sunt bunuri de retur bunurile care au fă cut obiectul concesiunii, precum 

cele care au rezultat in urma investi ţ iilor impuse prin caietul de sarcini; 
b) bunurile proprii care la incetarea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate public ă  ră mă n in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii 
bunurile care au apar ţ inut concesionarului ş i au fost utilizate de că tre acesta pe 
durata concesiunii. 
(6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă  va ft incheiat in limba 
romă nă , in două  exemplare, Cate unul pentru fiecare parte. 
(7) in cazul in care concesionarul este de o altă  naţ ionalitate sau cet ăţ enie decat 
cea rom ă nă  ş i dacă  pă rţ ile consider ă  necesar, contractul de concesiune de bunuri 
proprietate public ă  se va putea incheia in patru exemplare, cloud in limba romă nă  
ş i cloud intr-o alt ă  limb ă  aleas ă  de acestea. 
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(8) in situaţ ia prev ă zută  la aim. (7) fiecare parte va avea ate un exemplar in limba 
romană  i un exemplar in limba str ă ină  in care a fost redactat contractul. 
(9) in caz de litigiu, exemplarele in limba ran -land ale contractului prevaleaz ă . 

VII.2. Drepturile obligatitle coneesionarulut 
(1) in temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă , 
concesionarul dobande ş te dreptul de a exploata, pe riscul ş i pe ră spunderea sa, 
bunurile proprietate public ă  ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor 
stabilite de c ă tre concedent. 
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi ş i de a culege fructele, respectiv 
productele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului 
scopului stabilit de p ă r ţ i prin contractul de concesiune de bunuri proprietate 
public ă . 
(3) Concesionarul  îi execut ă  obligaţ iile potrivit termenilor ş i condi ţ iilor 
prevă zute in contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă  ş i in acord cu 
prevederile legale specifice bunului concesionat. 
(4) Concesionarul nu va fi obligat s ă  suporte cre ş terea sarcinilor legate de 
execu ţ ia obligaţ iilor sale, in cazul in care aceast ă  cre ş tere rezult ă  in urma: 
a) unei mă suri dispuse de o autoritate public ă ; 
b) unui caz de forţă  major ă  sau unui caz fortuit. 
(5) Concesionarul este obligat s ă  respecte condi ţ iile impuse de natura bunurilor 
proprietate public ă . 
(6) in temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă , 
concesionarul are obliga ţ ia să  asigure exploatarea eficient ă , in regim de 
continuitate i permanent ă ., a bunurilor proprietate public ă  care fac obiectul 
concesiunii. 
(7) Concesionarul are obligaţ ia ca in termen de eel mult 90 de zile de la data 
semnă rii contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă  s ă  depun ă , cu 
titlu de garan ţ ie, o sumă  fixă  reprezentand o cot ă -parte din suma obliga ţ iei de 
plată  care concedent, stabilit ă  de acesta ş i datorat ă  pentru primul an de 
exploatare. 
(8) Din aceast ă  sumă  sunt re ţ inute, dac ă  este cazul, penalit ăţ ile i alte sume 
datorate concedentului de c ă tre concesionar, in baza contractului de concesiune 
de bunuri proprietate public ă . 
(9) Concesionarul poate constitui drept garan ţ ie  i titluri de credit, asupra c ă rora 
se va institui garan ţ ie real ă  mobiliară , cu acordul concedentului. 
(10) Concesionarul este obligat s ă  plă teasc ă  redeven ţ a la valoarea ş i in modul 
stabilit in contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă . 
(11) La incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate public ă , 
concesionarul este obligat s ă . restituie, pe baz ă  de proces-verbal, in deplină  
proprietate, liber de once sarcin ă , bunul concesionat. 
(12) in condiţ iile incet ă rii contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică  din alte cauze deck prin ajungere la termen, for ţă  majoră  sau caz fortuit, 
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concesionarul este obligat s ă  asigure continuitatea exploat ă rii bunului proprietate 
publică , in conditiile stipulate in contract, pan ă  la preluarea acestora de c ă tre 
concedent. 
(13) in cazul in care concesionarul sesizeaz ă  existenta unor cauze sau iminenta 
producerii unor evenimente de natur ă  s ă  conduc ă  la imposibilitatea exploat ă rii 
bunului, va notifica de indat ă  acest fapt concedentului, in vederea lu ă rii mă surilor 
ce se impun pentru asigurarea continuit ă tii exploat ă rii bunului. 

VII.3. Dreptu  rile i obligatiile coneedentului 
(1) Concedentul are dreptul s ă  verifice in perioada derul ă rii contractului de 
concesiune de bunuri proprietate public ă  modul in care sunt respectate clauzele 
acestuia de c ă tre concesionar. 
(2) Verificarea prev ă zută  la alin. (1) se efectueaz ă  numai cu notificarea prealabil ă  
a concesionarului ş i in conditiiie stabilite in contractul de concesiune de bunuri 
proprietate public ă . 
(3) Concedentul este obligat s ă  nu îl tulbure pe concesionar in exercitiul 
drepturilor rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate public ă . 
(4) Concedentul este obligat s ă  notifice concesionarului aparitia oric ă ror 
imprejură ri de natură  să  aducă  atingere drepturilor acestuia. 
(5) Concedentul nu are dreptul s ă  modifice in mod unilateral contractul de 
concesiune de bunuri proprietate public ă , in afar ă  de cazurile prev ă zute de lege. 
(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementar ă  a contractului de 
concesiune de bunuri proprietate public ă , cu notificarea prealabil ă  a 
concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, 
după  caz. 
(7) Concesionarul este obligat s ă  continue exploatarea bunului in noile conditii 
stabilite de concedent, fă ră  a putea solicita incetarea contractului de concesiune 
de bunuri proprietate public ă . 
(8) in cazul in care modificarea unilateral ă  a contractului de concesiune de bunuri 
proprietate public ă  îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul s ă  primeasc ă  
fă rd intdrziere o just ă  desp ă gubire. 
(9) in caz de dezacord intre concedent ş i concesionar cu privire la suma 
desp ă gubirii, aceasta va fi stabilit ă  de c ă tre instanta judec ă toreasc ă  competent ă . 
Dezacordul nu exclude indeplinirea obliga ţ iilor contractuale de c ă tre concesionar. 
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Nr1;1042473  	din 	.   01.  2023 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hot ă rfire privind concesionarea prin licitatie a unor bunuri apartinand domeniului 

public al judetului Ialomita pentru realizarea obiectivului de investitii 

„Project de amenajare ifunc ţ ionaIizare a aeroportului Alexeni, jude ţ ul Ialotniţ a" 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune concesionarea prin licita ţ ie a unor bunuri 

aparţ ină nd domeniului public al jude ţului Ialomi ţ a pentru realizarea obiectivului de investi ţ ii „Proiect de 

amenajare functionalizare a aeroportului Alexeni, judetul lalomita". 

Jude ţ ul Ialomi ţ a de ţ ine in domeniul public bunurile imobile ce au compus fostul "Aerodrom 

Alexeni", constă nd in teren arabil ş i construcţ ii. Aceste bunuri pot fi exploatate in vederea ob ţ inerii unor 

venituri cat mai man i ş i diverse de c ă tre unitatea administrativ teritorial ă  Judeţ ul Ialomi ţ a. 

Ansamblul bunurior de pe amplasamentului fostului Aerodrom Alexeni dispune de o pist ă  

betonată  de 2.500 m lungime, cu o l ăţ ime de 80 m, bretele adiacente de 1.000 m, hangar ş i spaţ ii 

administrative. 

intreg ansamblul 	elă diri administrative, dormitoare, pist ă , hangar, magazii, depozite 

subterane, ce au fă cut parte din cadrul unei unit ăţ i militare — se intinde pe o suprafa ţă  de aproape 350 

de hectare, din care 210 ha reprezint ă  teren arabil. Dintre toate construc ţ iile fostului aeroport, eel mai 

bine conservat ă  este pista i re ţ elele aferente, ins ă  vechile cl ă diri administrative sunt intr-o stare de 

degradare avansat ă , multe din elementele structurale lipsesc sau sunt distruse. 

În aerodrom există  un hangar de avia ţ ie care nu este utilizat, av ă nd o suprafaţă  util ă  de 2000. 	m', 

construit pe o platforma din beton. 

Terenul, fostului aerodrom este racordat prin intermediul stră zii Unit ăţ ii In Drumul National 2A 

(Urziceni-Slobozia) ş i la intravilanul comunei Alexeni (2 km). De asemenea, terenul era racordat la 

re ţ eaua de c ă i ferate, linia este in prezent dezafectat ă . 
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Incinta aerodromului este imprejmuit ă  partial cu gard de s ă rma ghimpată , jar c ă tre str. Unit ă tii 

are poart ă  de acces auto ş i pietonal ă  metalic ă  ş i gard metalic. Strada Unit ă tii este partial asfaltat ă , iar in 

rest neamenajat ă . Aleile de acces ale incintei sunt betonate, neintretinute, stare vizual ă  satisfac ă toare. 

Utilităţ ile zonei: curent electric, canalizare tip decantoare, ape de la pu ţ uri proprii. 

Suprafata total ă  a terenului de la Alexeni (campus din cele 4 parcele) este de 3.47'7.177 mp, din 

care 2.100.000 nip reprezint ă  teren arabil iar 21.048,52 nip sunt ocupati de construe -tii. Cele 4 parcele au 

urmă toarea suprafată : 

- Tarla 32, parcel ă  C53, nr. cadastral 247 - suprafat ă  18.691 mp (din care 378,44 nip sunt ocupati 

de constructii); 

- Tarla 40/1, parcel ă  N 182, nr. cadastral 248 - suprafat ă  42.305 nip (din care 181,8 mp sunt 

ocupati de constructii); 

- Parcelă  nr. cadastral 250 — suprafat ă  154.925 nap (din care 10.106,6 nip sunt ocupati de 

constructii); 

- Tarla 29, parcela 147, nr. cadastral 251 — suprafat ă . 3.261.256 nip (din care 10.381,68 mp sunt 

ocupati de constructii). 

Potrivit art.173 alin.1 lit.c) din Ordonanta de Urgent ă  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, Consiliul Judetean exercit ă  atributii privind administrarea 

domeniului public ş i privat al judeţ ului sens in care potrivit alin.(4) lit.a) al aceluia ş i articol hot ă răş te 

darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosint ă  gratuită  a bunurilor proprietate 

publică  a judetului, dup ă  caz, precum ş i a serviciilor publice de interes judetean. 

Art.302 din Ordonanta de Urge* m-.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modifică rile ş i 

complet ă rile ulterioare, stipuleaz ă  faptul c ă  bunurile care sunt prev ă zute prin lege sau care prin natura 

lor pot fi exploatate in vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale i producte pot face 

obiectul concesiunii. 

În acest sens prin proiectul de hot ă ră re prezentat se propune concesionarea bunurilor prin 

procedura licitatiei prev ă zută  de art.314 din Ordonanta de Urgent ă  m.57/2019 privind Codul 

Administrativ, en modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

Oportunitatea dezvolt ă rii la Alexeni a unui Aeroport de importantă  regional ă  derivă  ş i din 

necesitatea dezvolt ă rii infrastructurii de comunica ţ ie pe arterele principale regionale ş i europene, a 

integră rii zonei in care sunt amplasate bunurile de la Alexeni Tn sistemul global at fluxurilor, 

valorifică nd tehnologia de avangard ă  ş i tendintele modmie de dezvoltare a nodurilor de comunicatie. 

Prin dezvoltarea unui aeroport la Alexeni apare posibilitatea s ă  se utilizeze aviatia general ă  

pentru afaceri, c ă t ş i pentru petrecerea timpului liber. 
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Concesionarea bunurilor de la Alexeni pentru realizarea unui aeroport operational reprezint ă  cea 

mai bună  opţ iune pentru realizarea de venituri  marl.  Aetivit ăţ ile comerciale care se desfăş oară  pe un 

aeroport  cu  trafic de pasageri se constituie in surse importante de venit pentru noul proiect de dezvoltare. 

Astfel de activit ăţ i comerciale (inchiriere pentru spatii comerciale in cadrul aeroportului) 

generatoare de venit, reprezentative in cadrul unui aeroport de pasageri nu se pot realiza pe un aeroport 

de tip cargo, uncle nu exist ă  un flux de persoane. 

Destinaţ ia bunurilor  cc  fac obiectul concesiunii o reprezint ă  activit ăţ ile aeroportuare ş i de aviaţ ie 

general ă : constmirea unui aeroport care s ă  fune ţ ioneze ca aeroport comereial pentru pasageri având 

facilitate pentru transport de marfă  (cargo) ş i opera ţ iuni de aviatie general ă  ş i de afaceri. 

Obiectivele investitiei au in vedere: 

— valorific  area  mai eficient ă  a bunurilor aflate in proprietate public ă ; 

- atragerea de investitori stră ini; 

- generarea de noi locuri de muncă  stabile care necesit ă  ş i un nivel profesional ridicat; 

- ere ş terea num ă rului locurilor de muncă ; 

- crearea unei infrastructuri de transport ee va favoriza dezvoltarea econornic ă  a intregii zone 

deservite: industrie, agricultaa, turism, servicii etc.; 

- atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, prin taxe ş i impozite; atragerea de fonduri 

suplimentare la bugetul jude ţ ean, rezultate in urma administr ă rii optime a terenurilor, prin 

perceperea redeven ţ ei prevă zute in contractele de coneesiune; 

- cre ş terea posibilit ă tii de a c ă lă tori mai mult. 

Ţ indnd cont de aceste argumente precum ş i de faptul c ă  de-a lungul timpului la Consillul 

Jude ţ ean Ialomita au fost inregistrate mai multe solicit ă ri cu privire la dezvoltarea unor proiecte 

investiţ ionale in zona fostului aerodrorn s-a luat deeizia concesion ă rii bu.nurilor  i s-au intocmit 

documentele necesare aprob ă rii concesion ă rii, respectiv studiul de oportunitate care fundamenteaz ă  

aceast ă  decizie, pe baza acestuia s-a realizat eaietul de sarcini  at concesiunii ş i doeurnentatia de atribuire 

cu respectarea condi ţ illor impuse de legislaţ ia in vigoare privind continutul acestora. 

Din studiul de oportunitate s-a desprins necesitatea realiz ă rii unui Aeroport de importan ţă  

regional ă  Alexeni care să  functioneze ca aeroport comercial pentru pasageri avdnd facilitate pentru 

transport de marfă  (cargo) ş i operaţ iuni de aviaţ ie general ă  ş i de afaceri; 

Principalele informaţ ii  cu  privire la concesiunea propus ă  sunt legate de durata estimat ă  a 

concesiunii, nivelul minim propus al redevenţ ei care va fi utilizat ca ş i pre ţ  de pomire la licitatie, 

modalitatea de plată  a redevenţ ei, eriteriile de atribuire  cc  vor fi utilizate in cadrul procedurii. 
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Durata estimat ă  a coneesiunii este propus ă  la 49 de ani, Cu  posibilitatea de prelungire potrivit 

prevederilor legale in vigoare, al/and in vedere c ă  proiectul de dezvoltare regional ă  propus presupune 

investitii considerabile  fund  necesar ă  o perioadă  lungă  pentru recuperarea acestora. 

Valoarea redeven ţ ei minime este propus ă  la valoarea de 1.050.000,00 lei/an. 

Criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei ca ş tigă toare : 

Fl - Nivelul redeven ţ ei 	  40 puncte 

F2 - Capacitatea economico-financiar ă  a ofertanţ ilor — Cifra de afaceri 	  30 puncte 

F3 - Durata de dezvoltare a proiectului 	  30 puncte 

TOTAL 	  100 puricte 

- Fl reprezint ă  nivelul ofertat al redevenţ ei pentru concesionarea bunurilor proprietate public ă  

aferente obiectivului de investi ţ ii proiect de dezvoltare regional ă  Alexeni. 

- F2 reprezint ă  punctajul acumulat pentru cifra de afaceri. Cifra de afaceri reprezint ă  totalitatea 

afacerilor unei societ ăţ i, evaluate la preţurile pieţ ei sau suma total ă  a veniturilor din operaţ iuni 

comerciale efectuate de o firmă  pe o perioad ă  de timp determinat ă . Se va lua in considerare la 

punctarea ofertei din perspectiva acestui factor, media cifrei de afaceri din bilanţurile contabile 

ale exerci ţ iului financiar din ultimii 3 ani, prezentandu-se in acest sens bilan ţ urile eontabile 

aferente anilor 2019, 2020, 2021. De asemenea, exist ă  posibilitatea sus ţ inerii de că tre un tert 

sus ţ ină tor, precum  i  cea a asocierii dintre cloud sau mai multe firme ş i cumularea eifrei de 

afaceri a acestora. 

- F3 se refer ă  la anurnite condi ţ ii specifice impuse de natura bunului concesionat ş i acestea vizeaz ă  

durata de dezvoltare a „Project de amenajare şź  functionalizare a aeroportului Alexeni, judetul 

Ialomita". in acest sens se va prezenta grafieul fizic de realizare a investiţ iei de c ă tre ofertan ţ i. 

Luand in considerare importan ţ a realiz ă rii acestei concesiuni pentru dezvoltarea economic ă  

social ă  eel  puţ in a zone! de vest a jukului, toate detaliile tehnice privind organizarea procedurii de 

licitaţ ie au fost prev ă zute in detaliu in caietul de sarcini ş i in documenta ţ ia de atribuire ce se eonstituie in 

anexe la proiectul de hotă rare. 

Constatand ca sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 

Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i con ţ inutul prezentate in project.  
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RAPORT 
la proiectul de hot ă rdre privind concesionarea prin licita ţ ie a unor bunuri 

apar ţ intind domeniului public al jude ţ ului lalomi ţ a, pentru realizarea obiectivului 
de investi ţ ii „Proiect de amenajare ;si funcţ ionalizare a Aeroportului Alexeni jude ţ ul 

lalomiţ a" 

jude ţ ul lalomi ţ a deţ ine in domeniul public bunurile imobile ce au compus fostul 
"Aerodrom Alexeni", const ă nd in teren arabil ş i construc ţ ii, identificate cu numerele 
cadastrale i numerele de carte funciar ă  - 247 - CF 20213, 248- CF 20211, 250-CF 
20212, 251-CF 20214. 

Fostul "Aerodrom Alexeni" se afl ă  dispus la 6 kilometri est de ora ş ul Urziceni ş i 3 
kilometri nord-est de comuna Alexeni, capul de sud-est al pistei fiind la 1,7 kilometri 
nord de calea ferat ă  ş i ş oseaua Urziceni-Slobozia ş i 2,2 kilometri de r ă ul Ialomi ţ a ş i î 
corespund coordonatele de 44°42'35" latitudine nordic ă  ş i 26%3'21" longitudine estic ă . 
Altitudinea fostului aerodrom fa ţă  de nivelul mă rii este de 64 metri, jar dimensiunile lui 
sunt de 3000 x 1500 metri. Este prev ă zut cu o pistă  betonat ă , ce are dimensiunile de 
2500 x 80 metri ş i una natural ă  de 2500 x 100 metri, av ă nd zonele de siguran ţă  de la 
capetele pistei nivelate ş i inierbate pe o lungime de 500 metri ş i arate pe o lungime de 
300 metri. 

Terenul, in suprafaţă  de 347,7177 de hectare este racordat prin intermediul str ă zii 
Unităţ ii la Drumul National 2A (Urziceni-Slobozia) ş i la intravilanul comunei Alexeni (2 
km). De asemenea, terenul era racordat la re ţ eaua de c ă i ferate, linia este in prezent 
dezafectat ă . 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) i aim. (4) lit. a) si art.297 alin.(I) lit, b) 
corobo  rat cu art.302 - art. 331 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, bunurile 
pro prietate publicei a statului sau a unit ă filor administrativ - teritoriale pot fi date tit 
administrare, concesionate on inchiriate. 

Concesionarea bunurilor aflate in proprietatea public ă  a jude ţ ului Ialomi ţ a 
constituie o surs ă  permanentă  ş i sigură  de venituri pentru bugetul jude ţ ului ş i una 
dintre modalităţ ile prin care aceste bunuri pot fi puse in valoare pentru dezvoltarea 
regional ă  a jude ţ ului. 



Din moment ce a functionat timp de mai multe decenii c ă  baz ă  de aviatie, fostul 
Aerodrom Alexeni este conectat la retelele regionale ş i nationale ş i in vederea utiliz ă rii 
integrale a suprafet.ei de teren care face obiectul bunurilor concesionate, cat i pentru 
obţ inerea unui randament maxim al valorific ă rii bunurilor concesionate, din punctul de 
vedere al functionalit ă tii anterioare se propune ca destinatia principal ă  a bunurilor 
care fac obiectul concesiunii s ă  fie : 

„ Aeroport care s ă  functioneze ca aeroport comercial pentru pasageri av ă nd 
facilitate pentru transport de marfă  (cargo) ş i operatiuni de aviatie general ă  ş i  de 
afaceri". 

Fundamentarea deciziei  de concesionare in vederea realiz ă rii unui aeroport de 
importantă  regional ă  la Alexeni pentru pasageri ş i mă rfuri a proiectului se bazeaz ă  pe 
urmă toarele elemente: 

oportunitatea proiectului de dezvoltare din punct de vedere tehnic ş i financiar, 
din perspectiva implement ă rii in regim de concesiune; 
alternativele pentru realizarea proiectului; 
avantajele pe care le reprezint ă  realizarea proiectului in regim de concesiune; 

a) Investitiile pe care concesionarul activelor de la Alexeni le va efectua vizeaz ă  
realizarea unui aeroport de important ă  regional ă  la Alexeni care s ă  deserveasc ă  
atat traficul de persoane cat ş i cel de m ă rfuri. Aceasta presupune realizarea unui 
aeroport operational la Alexeni prin reabilitarea fondului existent $i prin 
constructii noi. 

b) Dat fiind ş i contextul economic actual al t ă rii noastre, concesionarea poate fi cea 
mai bună  forma de stimulare a sectorului privat. 

c) Necesitatea function ă rii unui aeroport la Alexeni in regiunea Sud-Muntenia este 
important ă  din mai multe puncte de vedere: intensificarea traficului pe 
Aeroportul International Henri Coancl ă  Bucure ş ti, ca urmare a mut ă rii unui 
numă r semnificativ de curse low-cost pe acesta de pe Aeroportul International 
Aurel Vlaicu Bucure ş ti. 

d) S-ar pune in valoare un sit care risc ă  să  se degradeze tot mai mult ş i s ă  iş i piardă  
cat mai mutt din valoare ş i calitate s-ar crea oportunit ă ti deosebite pentru piata 
locurilor de munc ă  din zon ă , mai ales c ă  zona de dezvoltare in care este amplasat 
Alexeni prezint ă  o rată  crescut ă  a somajului; dezvoltarea unui aeroport la Alexeni 
va avea un impact pozitiv asupra num ă rului de locuri de munc ă  la Alexeni ş i va 
atrage noi tehnologii ce tin de administrarea sectorului logisticii. 

e) Existenta unui aeroport in aceast ă  zon ă  ar cre ş te nivelul investitiiior in zon ă  ş i ar 
spori traficul de marfă  ş i implicit exporturile. 

f) Alexeni este cea mai bun ă  optiune de aeroport alternativ pentru Aeroportul 
Bucure ş ti Otopeni, clatorit ă  pozitiei ş i conditiilor meteorologice pe care le are. 
CondiPile meteorologice în zona Alexeni sunt mai bune deed' t cele din zona Otopeni 
deoarece Alexeni este amplasat la numai 60 m deasupra nivelului mdrii, in 
comparatie cu Otopeni care este amplasat la 100 m deasupra nivelului mdrii. 
Aceast ă  diferent ă  de nivel este principalul motiv pentru care fenomenele 
frecvente de ceat ă  care afecteaz ă  operarea aeroportului din Otopeni atat la sal cat 
ş i in aer, nu se fac simtite in Alexeni. 

g) De asemenea in zona Alexeni, vântul bate preponderant pe directie fix ă , fapt 
deosebit de important pentru desf ăş urarea in bune conditii a operatiilor de 
aterizare - decolare de aeronave 
Consider ă m că  aceast obiectiv  a concesiunii va valorifica cel mai bine activele 

aerodromului Alexeni identificand in acest sens urm ă toarele punctele tan i ş i punctele 
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slabe ale modului de implementare/finan ţ are a realiz ă rii dezvolt ă rii ş i moderniz ă rii 
Aeroportului Aiexeni, oportunit ăţ ile ş i amenin ţă rile aferente. 

Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a inten ţ ioneaz ă  s ă  reintroduc ă  în  circuitul economic ş i 
social al jude ţ ului construc ţ iile neutilizate care au apar ţ inut fostului "Aerodrom Alexeni" 
care reprezint ă  un element de poten ţ ial de cre ş tere a atractivit ăţ ii economice a regiunii, 
prin reabilitarea sau reconversia lor, in conformitate cu legisla ţ ia in vigoare. in acest 
sens a fost intocmit Studiul de oportunitate pentru concesionare bunuri proprietate 
public(' a Judeplui lalomip, conform Ordonantei de Urgen0 a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. Studiul a fundamentat decizia de realizare a concesiunii 
bunurilor proprietate public ă  de la Alexeni din punct de vedere tehnico-economic in 
condi ţ iile asigură rii standardelor de calitate, mediu  i  s ă n ă tate  i  securitate a muncii. 

Fac obiectul procedurii de licita ţ ie doar bunurile imobile ş i terenurile identificate 
In:  

CF.20213- nr cadastral 247 - suprafat ă  18.691 mp- extravilan categoria cur ţ i 
constructii 

- CF.20214- nr cadastral 251 - suprafa ţă  3.261.256 mp extravilan cu urm ă toarele 
categorii de terenuri 

1. Cur ţ ii construc ţ ii - 1.172.495 mp 
2. Arabil 	- 2.004.649 mp 
3. Neproduciv 	- 84.112 mp 

Total suprafaţă  concesionat ă  3.279.947,00 mp 
1. Curţ ii construcţ ii - 1.191.600 mp 
2. Arabil 	- 2.004.649 mp 
3. Neproduciv 	- 84.112 mp 

CF.20211- nr cadastral 248 - suprafa ţă  - 42.305 mp care se suprapune cu 
siturile Natura 2000, ROSPA0152 Coridorul Ialomi ţ ei ş i ROSCI0290 Coridorul lalomi ţ ei. 

- NU face obiectul prezentei proceduei de licita ţ ie. - 

CF.20212- nr cadastral 250 - suprafa ţă  154.925 mp intravilan categoria cur ţ i 
construc ţ ii 

- NU face obiectul prezentei proceduri de licitaţ ie. - 

Pentru bunurile situate in jude ţ ul Ialomi ţ a, comuna Alexeni, identificate prin nr. 
20213, nr. 20214 const ă nd in teren ş i construc ţ ii, in temeiul reglement ă rilor 
Documenta ţ iei de urbanism nr. 1124/05.11.1999, faza PUG/PUZ/PUD, aprobat ă  prin 
hotă ră rea Consiliului Local Alexeni nr. 10/30.05.2006, ş i prelungit ă  prin H.C.L. Alexeni 
nr.18/26.02.2016  n  conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991, privind autorizarea 
execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, republicat ă , cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare 
a fost emise certificatele de urbanism nr; 23; 24 din 30,05.2022 in scop de informare. 

Durata concesiunii 
Luă nd in considerare c ă  pentru implementarea proiectului investi ţ ional de la Alexeni 

vor fi necesari circa 72 luni, se propune ca durata ini ţ ial ă  a concesion ă rii bunurilor 
proprietate public ă  de la Alexeni s ă  fie de 49 de ani Cu  posibilitatea de prelungire prin 
legi speciale, Aceast ă  prelungire a duratei concesiunii va putea fi realizat ă  doar pe baza 
unor legi special, a ş a cum o impune O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
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Redeven ţ a 
Bunurile (constructii + teren)  de pe amplasamentul fostului Aerodrom Alexeni, 

aflate in patrimoniul public al Consiliului Judetean Ialomita au a valoare de inventar 
stabilită  îri baza raportulului de evaluare nr.29.253106.12.2021, aprobat prin 
Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr.245/23.12.2021. 

L CF.20213 - 18.691,00 mp 54.592,00 lei 
2. CF.20214 - 3.261.256,00 mp - 19.313.856,00 lei 

Valoarea de pia ţă  la momentul concesion ă rii bunurilor proprietate public ă  de la 
Alexeni este de 19.368.448,00,00 lei, la care se adaug ă  valoarea costurilor lucr ă rilor de 
infrastructur ă  aferente (drum str.Unit ă tii) în valoare de 6.426.582,64 (conform 
devizului general) rezult ă nd o valoare total ă  estimată  de 25.795.030,64 lei 

Pentru terenuri libere baza legal ă  a calculului taxei de redevent ă  ca urmare a 
concesion ă rii este legea 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii 
actualizată  prin Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgent ă  a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea ş i completarea unor acte normative prevede la: 

"Art, 17.- Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupd caz, prin 
hotară rea consiliului judepean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a 
consiliukti local, astfel 'Mc& sa asigure recuperarea in 25 de cull a prepului de vânzare al 
terenului, in condipii de piată , la care se adaugă  costul lucră rilor de infrastructură  
aferente." 

Tin'ă nd cant de prevederile legislatiei in vigoare la data intocrnirii raportului de 
evaluare, rezult ă  ca redevenp minim5 anuard in cazul concesiunii calculat ă  pentru 49 
de ani (perioada initial ă  a concesion ă rii) este de: 

19.368.448,00 + 6.426.582,64 / 25 ani = 1.031.801.22 lei/an 

Taxa de redevent ă  calculată  este aferent ă  ată t concesion ă rii terenului liber, Cat ş i 
a clă dirilor ş i construc ţ iilor existente la data evalu ă rii. Aceast ă  valoare a taxei de 
redevent ă  reprezint ă  valoarea minirn ă  pe care trebuie si o pl ă teasc ă  concesionarul 
bunurilor de la Alexeni concedentului Consiliul Judetean Ialomita. 

Pre ţ ul de pornire rotunjit al licitatie va fi de 1.050.00,00 lei/an 
Redeven ţ a pe care concesionarul trebuie s ă  o plă teasc ă  concedentului, odată  ce 

aeroportul va fi operational, dup ă  efectuarea lucr ă rilor de investi ţ ii la obiectivele 
aferente Proiectului de dezvoltarea regional ă  Alexeni, va reprezenta 6% din totalul 
veniturilor brute inregistrate de aeroport fri bilanpul i balanţ a financiar contabila anuală  
dar no mai puţ in de valoarea ofertata a redeventei. 

Criterii de Atribuire 
Criteriile de atribuire au fast stabilite conform prevederilor art.318 ş i sunt 

urm ă toarele : 
F1. Nivelul redeven ţ ei 	 40 puncte 
F2. Capacitatea economico-financiar ă  a ofertan ţ ilor 	 30 puncte 

- Cea mai mare media a cifrei de afaceri din bilanfurile contabile aferente an/or 
2019,2020;2021 	 30 puncte 

F3. Conditii specifice impuse de natura bunului concesionat 
- Durata de dezvoltare a proiectului 	 30 puncte 
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TOTAL 	 100 puncte 

Pentru atribuirea contractului de concesiune priri proiectul de hot ă rare se 
propune constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor in urm ă toarea structur ă : 

Presedinte - Proca Gheorghe - Director Executiv - Direc ţ ia Achizitii i Patrimoniu 
- Secretarul Comisiei - Andrei Gabriela Nicoleta - Consilier - Direc ţ ia. Achizi ţ ii ş i 
Patrimoniu 
- Membrii: 

Dogaru Grigorin Iulian-- Director Executiv Adj- Direc ţ ia Coordonare Organizare 
- Moroianu Mihaela- Director Executiv - Direc ţ ia Buget Finan ţ e; 
- Stanciu Mariana  -  Director Executiv Adj - Direc ţ ia Investi ţ ii ş i Servicii Publice ; 
- Brasoveanu Diana Valentina - Ş ef Serviciu Amenaj area Teritoriului ş i Urbanism ; 
- Ş elaru Gheorghe - Consilier - Directia Achizi ţ ii ş i Patrimoniu 
- un reprezentant din partea Administratiei Judetene a Finan ţ elor Publice Ialomita; 

MEMBRII SUPLEANŢ I: 

Presedinte - Mirela Genina Preda - Ş ef serviciu Achizi ţ ii Publice - Direc ţ ia 
Patrimoniu 
- Secretarul Comisiei - Elena Fiţ a Consilier - Directia Achizi ţ ii si Patrimoniu 
- Membrii: 
- Cristian Nicolae Rinreanu - Ş ef serviciu juridic- - Directia Coordonare Organizare 
- Silvia Petru ţ a Dimache - Ş ef serviciu - Direc ţ ia Buget Finante; 
- Ilie Anca Emilia - Ş ef serviciu - Direc ţ ia Investitii ş i Servicii Publice ; 

- Bann Nicolae C ă tă lin - Consilier Serviciu Amenajarea Teritoriului si Urbanism ; 
- Carmen Pamblic ă  - - Consilier - Direcţ ia Achizitii ş i Patrimoniu 

un reprezentant din partea Administratiei Judetene a Finan ţ elor Publice Ialomita; 

Comisia de evaluare a ofertelor indepline ş te atributiile ş i iş i desfăş oară  
activitatea in conformitate cu prevederile art.317 din OUG.57/2019 - privind Codul 
Administrativ. 

Pap de cele de mai sus propunem dezbaterea proiectului de hot ă rAre privind 
concesionarea prin licita ţ ie a unor bunuri apar ţ intind domeniului public al 
jude ţ ului lalomiţ a, pen tru realizarea obiectivului de investi ţ ii „ Project de 
amenajare . ş i funcţ ionalizare a Aeroportului Alexeni jude ţ ul lalomiţ a " ş i aprobarea 
acesteia 'in forma ş i continutul din proiect. 
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