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PROIECT DE HOTĂ RA'RE NR: 	 
privind concesionarea unei suprafe ţe de 78,4071 ha, teren cu destina ţ ia agricolă  — categoria de 

folosin ţă  arabil, situat ă  in extravilanul comunei Giurgeni 

Consiliul Jude(ean Ialomita, 
Av ă nd in vedere: 
-  Referatul de aprobare nr. 	/2023-  ,()_   din 	.2023 al Presedintelui Consiliului 

Judetean Ialomita, 
Examineind: 
- Raportul nr.  441  /2023- din   42.03   2023 al Directiei Achizitii Patrimoniu; 
-  Avizul nr. 	/2023- 	din 	2023 al Cornisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

obligatii i incompatibiliteiti; 
- Avizul nr. 	/2023- din 	2023 al Comisiei econotnico-financiare .ş i agriculturei; 
-  Avizul nr. 	/2023- 	din 	2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionalei, protectia medittlui i turism; 
- "Aviz favorabil" nr. 267 P8/20.01.2023 emis de Administratia Na ţ ională  a Rezervelor de Stat 

si Pro bleme Speciale; 
- Avizul nr. 381/ST IL/09.01.2023 al Agen ţ iei Nationale pentru Arii Naturale Protejate — 

Serviciul Teritorial Ialomita; 
- cartea funciară  nr. 22076, 
In conformitate cu: 
-  prevederile art. 108 lit. b), art. 173 alin. (1) lit. (c), alin.(4) lit. b), art. 302 - art. 331 coroborat 

cu art. 362 alin. (I) si (3) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modific ă rile i completă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinului A.N.C.P.L nr. 600/2023 privind pentru aprobarea Regulamentuhii de 
receptie i inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară ; 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenţ ei a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 

HOTĂ RA, Ş TE: 

Art.1 Se aprobă  "Studiul de oportunitate" privind concesionarea prin licitatie a unei suprafete 
de 78,4071 ha, teren cu destinatia agricolă  — categoria de folosintei arabil, situată  in extravilanul 
comunei Giurgeni, prevă zut in anexa nr. 1 care face parte integrantă  din prezenta hotă ră  re. 

Art.2 Se aprobă  concesionarea terenului Cu destinatia agricolei — categoria de folosintă  arabil, 
in suprafată  de 78,4071 ha, aflat in proprietatea privată  a judetului lalomita si situat in extravilanul 
comunei Giurgeni, in scopul cresterii animalelor ifoiosin ţa ca peisune natural& 



Art.3(1) Se aprobă  "Documentaţ ia de atribuire" pentru concesionarea terenului men ţ ionat la 
art.]), prevă zută  in anexa rtr.2 care face parte integrantă  din prezenta hotă rcire. 

(2) Durata concesiunii terenului prevă zut la art.1) este de 7ani. 
(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit prin hotă rare a Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, en 

conditia ca durata insumată  să  nu depă yească  49 de ani, potrivit art. 306 din Ordonanta de Urgenţă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, la 
solicitarea concesionarului inregistrată  in concedent at minim 6 luni fnainte de expirarea duratei 
contractului de concesiune. 

(4) Concesionarect terenului se realizează  prin procedura de licitaţ ie, jar Criteriile de atribuire 
ale contractului de concesiune sunt cele prevdzute în "Documenta ţ ia de atribuire". 

(5) Cesiunea contractului de concesiune sau sub concesionarea terenului este interzisc7. 

Art.4 Se aprobă  nivelul minim al redeventei in cuantum de 500,00 lei/ha/an in vederea atribuirii 
contra ctului de concesiune. 

Art.5(1) Se aprobd modalitatea de plată  a redeventei datorate, dupd cum urmează : 
a) pentru cantractele incheiate pcină  la data de 31 iulie, redevenţ a se plă teste în cloud transe, respectiv: 

50% din cuantumul redeven ţ ei in term en de 30 de zile de in data semn ă rii contractului, jar diferenta 
de 50% pad la data de 31 octombrie. 

b) pentru urmă torii ani ai concesiunii, redevenţ ct se plă teste in cloud transe, respectiv: 50% din 
cuantumul redeventei p ă nd in 31 iulie, jar diferenta de 50% panel la data de 31 octombrie; 

c) pentru perioada cuprinsă  intre 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii si data incetă rii 
contractului de concesiune, redevenţ a se pldteste pallet' in 31 ianuarie a anului respectiv; 
(2) Redeventa datorată  de concesionar se indexectzc7 anual la 01 ianuarie a fiecă rui an en indicele 

de inflaţ ie, comunicat de Inst itutul National de Statisticd, pentru anul precedent. 
(3) Plata redeventei se face de că tre concesionar in contul IBAN R089TREZ39121A300530XXXX 

Trezoreria Municipiului Slobozia, in terrnenele si in conditiile prevdzute in con tractul de concesiune, pe 
baza facturii etnise de concedent. 

(4) Neplata redevenţ ei in termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevdzut in contract, 
citrage dupci sine transmiterea de cdtre concedent a unei somcz ţ ii de platd, ccitre concesionar. 

(5) Dacă  in termen de 15 zile de la transiniterea somafiei de platd concesionarul nu a efectuat plata, 
atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, fă ră  intervenţ ia instantelor judeccitoresti, prezenta 
clauză  echivaland unui pact comisoriu de gradul IV, conform art. 1553 din Codul Civil si se procedeaz ă  
Ia revenirea terenurilor la dispoziţ ia concedentului fă rd nici o obligatie a acestuia fatd de concesionar. 

Art.6(1) in situatia in care pe parcursul deruldrii contractului de concesiune, interesul public 
national -san judeţean o impune, prin act aditional se va proceda in reducerect cu pă nd in 5% a 
suprafeţei concesionate i cu reducerea corespunză toctre a redeventei viitoare datorată  de concesionar 
pentru suprafaţ ct respectivd. 

(2) Dacd interesul public national sau judetean in terneiul că ruict s-a dim inuat suprafata 
concesionată  Cu pad la 5% nu mai subzistd, această  suprctfală  va reveni concesionctrului initial, fă rd 
a noud procedură  de licitaţ ie, cu tnajorarea corespunză toare a redevenţ ei datorate. 

Art.7 in cazul terenului concesionat, dacă  pe parcursul deruldrii contractului de concesiune, 
interesul national sau judeţean o impune, contractul de concesiune poate inceta din inifiativa 
concedentului, prin denuntare unilaterală , cu plata unei juste ş iprealabile despăgubiri. 

Art. 8(1)  Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului cu 
destinaţ ia agricold categoric-t de falosintă  ctrabil prevă zut ia art.]), in urmă toarect componen ţă : 

Preş edinte: Proca Gheorghe — director executiv, Direc ţ ia Achizi ţ ii ş i Patrimoniu 
Membri; 	Ş elaru Gheorghe — consilier, Direcţ ia Achizi ţ ii i Patrimoniu 

Etta Elena — consilier, Directia Achizitii i Patrimoniu 
Reprezentant al Administratiei Judetene a Finantelor Pub/ice Ialornita 

Secretarul Comisiei: Andrei Gabriela Nicaleta - consilier, Direcţ ia Achizi ţ ii i Patrimoniu 



Membri de rezervei: 

Presedinte: Preda Genina Mirela — Ş efServiciu, Direc ţ ia Achizi ţ ii i Patrimoniu 
Membri: 	Buzea Marian — consilier juridic, Direcţ ia Achizi ţ ii yi Patrimoniu 

Negoiu Mihai Cosmin — cons/her de achiziţ ii publice, Direcţ ia Achizi ţ ii i Patrimoniu 
Reprezentant al Administra ţ iei Jude ţ ene a Finanţ elor Publice lalomiţa 

Secretarul Comisiei: Pamblicei Carmen — consilier juridic, Direct:la Achizi ţ ii ş i Patrirnoniu 

(2) Comisia de evaluare a ofertelor indephneste atribuţ iile ş i isi desfă soarei activitatea in 
conformitate cu prevederile art. 317 din O.U.G. 57/2019 — privind Codul Administrativ si ale 
documenta ţ iel de atribuire preveizutd in anexa nr. 2 la prezenta hotdră  re. 

Art.9 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului lalomiţ a, prezenta hotă rdre va fi comunicată  
spre ducere la indeplinire, persoanelor prevă zute la art.8, Direcţ iei Achizi ţ ii si Patrimoniu i, spre 
stiin ţ d, Institu ţ iei Prefectului — Juderul Ialomi ţa , urmdnd a )(I publicatei pe site-ul Consiliului Judetean 
Ialomiţ a — Sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PREYEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd./0c. 
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Anexa nr.1 
Ia. Hotă ră rea  CJ Ialomita nr. 	din 	2023 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind concesionarea prin Licitatie a unei suprafete de 78,4071 ha 

teren Cu  destinatia agricold - categoria de folosingi agricol 
situat'ă  în extravilanul comunei Giurgeni 

OBIECTIVELE STUDIULUI 

1.Descrierea bunului ce urmeazd a fi concesionat, 
2. Motivele de ordin economic, financiar, social ş i de mediu care justified concesionarea, 
3. Nivelul minim al redeventei/lei/ha/an. 
4. Procedura utilizatd pentru atribuirea contractului de concesionare. 
5. Durata estimativă  a concesion ă rii, 
6. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesiune, 
7. Avize . 

1. DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI 

Consiliul Judetean lalomita are la aceastd dat ă  In domeniul privat al judetului, 
suprafata de 78,4071 ha teren cu destinaga agricold categoria de folosinta arabil, 
situatd In extravilanul comunei Giurgeni, suprafat ă  ce este liberd de sarcini ca urmare a 
a Incet ă rii la termen a contractului de arend' ă  nr.4.257/15.03.2018 

Terenul solicitat se afl'a identificat partial In C.F.22076 av ă nd urm ă toarele 
categorii de teren ; 

Nr. 
Modul 

Carte 
funciară  

Suprafata 
Totală  (ha) 

Arabi' 
(ha) 

Ape 
(ha) 

Canale 
(ha) 

Drumuri 
(ha) 

C.C.(diguri) 
(ha) 

1 22076 78,4071 78,4071 0 0 0 0 



Modul nr.1 - In suprafata de 78,4071 ha, cuprins ă  îii cartea funciar ă  nr. 22076 
partial, este situat ă  In partea de nord a terenului detinut de judetul lalomi ţ a, pe 
teritoriul U.AT. Giurgeni, fiind situat ă  la o distant ă  de aproximativ 0,5 km fat ă  de 
Berte ş tii de Jos  ş i Berte ş tii de Sus, jud. Br ă ila ş i aproximativ 4 km de Gura 
Vecindfati: 

1, - Nord - limita judetului Br ă ila (dig regularizare Cd 25); 
2, - Sud - teren concesionat de S.C. Green Harvest &RI.; 
3. - Vest - bratul Borcea (dig regularizare Cd 25); 
4. - Est - dig regularizare Cd 25. 

Calitate a terenului  în mina studiului pedologic este uringtoarea : 
UNITATEA TERITORIALA DE SOL (U.S) NR. 11 

o DENUMIREA: Aluviosol molic, slab proxihiposalic, moderat epihiposalic, 
puternic batihiposalic argila lutoasa/Iut nisipos mediu 

• Localitatea Giurgeni , judetul lalamita. 
• Profil:11; Coordonate: N 44°49108; E 27°48 126"; 

Conditii naturale in care apar: 
- relief 	 - lunc ă  plana; 

roca mam ă 	 depozite thviatile; 
ad ă ncimea apei freatice 1-1,5 m. 

CARACTERISTICILE SOLULUI 
MORFOLOGICE Amscs1 0 - 35 cm, argila lutoasa, brun cenusiu foarte 

inchis10YR 3/2 in stare umeda si brun inchis 10YR 3/3 in stare uscata, structura 
masiva, puternic compacta, plastic, adeziv, coeziv, pori fini frecventi, efervescenta 
moderata, trecere clara; 

A/Cscs4 35 - 70cm., lut nisipos mediu, brun foarte inchis 10YR 3/2 in stare 
umeda si cenusiu inchis 10YR 4/1 in stare uscata, structura slab dezvoltata grauntoasa 
medie, slab plastic, slab adeziv, slab coeziv, efervescenta moderata, trecere clara; 



Cscs6 70 - 120 cm,lut nisipos mediu, brun galbui inchis 10 YR4/6 in stare 
umeda si brun galbui 10 YR 5/6 in stare uscata, nestructurat, slab plastic, slab adeziv, 
slab coeziv, efervescenta moderata, 
CHIMICE: 
- reactia solului este slab alcalina 

continutul din carbonati este moderat 
- continutul de humus este mic ; 
- aprovizionarea cu fosfor si cea cu potasiu mobil este mijlocie 

Nu a fast cultivat de aproximativ 14 ani, Incerc ă rile de a se cultiva atat cereale 
(grau,porumb) cat ş i lucern ă  au fast sortite e ş ecului datorit ă  compozitiei sarace a 
solului, el fiind folosit ca p ăş une natural ă  pentru cre ş terea animalelor în ultimii 12 ani, 

2. MOTIVELE DE ORDIN 

2.1. Motivatla  pen tru componenta economica; 
- administrarea eficienta a domeniului privat al judetului lalomita pentru atragerea de 
venituri suplimentare la bugetul judetului ; 
- facilitarea dezvolt ă rii agriculturii (ramur ă  economic ă  important, intr-un jude ţ  
preponderent agrar), prin intermediul c ă reia se creeaz ă  locuri de munc ă  ş i venituri 
pentru locuitorii din zon ă  

dezvoltarea agentilor economici, care vor adjudeca terenurile concesionate in urma 
licitatiei 

2.2. Motivatia pentru cornponenta financlard: 
Principalele avantaje ale concesion ă rii terenului sunt urm ă toarele: 

concesionarul va achita autorit ă tii, in contravaloarea terenului concesionat , a 
redeventă  anual ă  stabilită  prin contract. 
- concesionarea trece intreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului 
concesionat, in sarcina concesionarului( inclusiv cele de mediu). 

2.3. Motivatia  pen tru componenta sociald: 
crearea unui climat care sa atrag ă  si investitii ce au un impact pozitiv asupra 

comunit ă tii. 
- acuparea unei p ă rti din forta de munc ă  din zon ă , fie prin angajarea cu contract de 
muncă  a unor oameni, fie prin utlizarea acestora ca zilieri. 

2.4,Motivatia  pen tru componenta de mediu: 
- concesionarul va avea obligatia, prin contractul de concesiune, s ă  respecte toat ă  
legisiatia în vigoare pe probleme de mediu. Contractul transfer ă  responsabilitatea 
viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protectia mediului, printre 
care unele dintre cele mai importante sunt: 

luarea tuturor m ă surilor necesare pentru diminuarea si evitarea polu ă rii solului si a 
apei subterane, cu efecte asupra s ă n ă t ă tii populatiei; 
- utilizarea durabil ă  a resurselor; 
- imbună tă tirea factorilor de mediu ş i a microclimatului din zon ă  prin 
amenajare ş i intretinere, evitarea degrad ă rii solului. 

cre ş terea calit ăţ ii solului prin fertilizarea acestuia  în procesul de productie. 



3. NIVELUL MINIM AL ARENDEI; 

În perioada 2018-2023, prin indexare cu indicele inflaVei valoarea redeventei a 
crescut de la 206,00 lei/ha/an la 275,00 lei/ha/an, av ă nd In vedere calitatea slab ă  a 
terenului propus pentru concesionare, lipsa surselor de ap ă  pentru asigurarea irig ă rii 
acestel suprafete , nivelul minim al valorii redeventei/ha/an de la care porne ş te 
licitatia este de 500,00 lei/ha/an - urm ă rindu-se obVnerea unor venituri 
suplimentare la bugetul judetului 

4. PROCEDURA UTILIZATĂ  PENTRU ATRIBUIREA 
CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

4.1. in 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 
obliga0a de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă /public ă  
prin aplicarea procedurii LICITATIEL 

4.2, Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt; 
a) transparenta punerea la dispoziVe tuturor celor interesati a informaVilor 

referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune ; 
b) tratamentul egal - aplicarea, Intr-o manier ă  nediscriminatorie, de c ă tre 

autoritatea public, a criteriil or de atribuire a contractului de concesiune; 
c) proportionalitatea - presupune  c once m ă sur ă  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 naVonalitatea participanWor la procedura de atribuire a contractului de 
concesiune, cu respectarea conditiilor prev ă zute in acordurile ş i convenVile la care 
Rom ă nia este parte; 

e) libera concurentă  - asigurarea de c ă tre autoritatea public ă  a condiplor pentru ca 
once participant la procedura de atribuire s ă  aib ă  dreptul de a deveni concesionar In 
conditiile legii, ale conventiilor ş i acordurilor interna0onale la care Rom ă nia este parte. 

4.3. Desfăş urarea licita ţ iei publice deschise se realizeaz ă  In conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini ş i a regulamentului de desf ăş urare al licitatiei, aprobat 
prin hotă r ă re a Consiliului judetean lalom4a. 

5. DURATA ESTIMATĂ  A CONCESIONĂ RII 

Durata concesiunii propus ă  pentru acest ă  suprafat ă  este de 7 ani de la data 
semn ă rii contractului de concesionare 
5.2. Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  poate fi prelungit prin 
acordul de voinI ă  al p ă rWor, Incheiat In form ă  scris ă , cu conditia Ca durata insumat ă  s ă  
nu dep ăş easc ă  49 de ani, 
5.3. Contractul de concesiune poate fi prelungit la solicitarea concesionarului cu minim 
6 luni Inainte de expirarea contractului de concesiune, 1-. 'igai nsjaf2M 
Judetean lalomita,  
5.4. Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui sunt interzise. 



6. TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA 
PROCEDURII DE CONCESIUNE 

6.1. Dup ă  aprobarea studiului de oportunitate ş i a caietului de sarcini prin 
Hot ă r ă re a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a se va proceda la publicarea anuntului 
publicitar. 

6.2. Procedura de concesionare se va realiza in 20 (două zeci) zile de la data 
public ă rii anun ţ ului de participare. 

6.3. Licita ţ ia va avea loc  în termen de 3 zile lucr ă toare de la data limit ă  
prevă zută  pentru depunerea ofertelor la sediul Consiliului Judetean lalomita. 

6.4. Ofertantul a c ă rei ofert ă  va fi declarată  c ăş tigă toare va fi informat despre 
alegerea sa in termen de 3 zile lucr ă toare de la data semn ă rii raportului. 

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

7. AVIZE 

7.1. Avizul obligatoriu al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat ş i 
Probleme Speciale ş i al Statului Major General privind incadrarea obiectului 
concesiunii in infrastructura sistemului national de ap ă rare, după  caz; 

Pentru suprafata de teren propuse pentru concesionare, Consiliul jude ţ ean 
Ialomi ţ a a primit AVIZUL de la Agentia National ă  pentru arii Naturale Protejate-
Serviciul Teritorial Ialomita Aviz nr.381/S.T.IL/09.01.2023. 

7.2. Avizul obligatoriu  at structurii de administrare/custodelui ariei naturale 
protejate, în cazul in care obiectul concesiunii ii 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 
structur ă  de administrare/custode. 

Pentru suprafa ţ a de teren propus ă  pentru concesionare, Consiliul Judetean 
Ialomita a primit de la Administratia National a Rezervelor de Stat ş i Probleme 
Speciale Aviz nr.267 PS/20.01.2023 - cu mentiunea - „obiectul concesiunii nu se 
incadrează  in infrastructura sistemul national de ap ă rare." 

Director Ex cutiv, 

Compartment Patrimoniu, 
Ş ELARU EOR HE 
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OPIS 
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

CAP.1. Inforrnalli generale 	 2 
CAP.2. Instructiuni privind organizarea ş i desfă surarea procedurii de 
concesionare .3 
CAP. 3. CAIETUL DE SARCINI 
1. Informatii generale privind obiectul concesiuni 	 6 
1.1.Descrierea si identificarea bunului care urmează  să  fie concesionat; 
1,2.Destinatia bun urilor ce fac obiectul concesiunii; 
1.3.Condiliile de exploatare a concesiunti; 
1.4,0biective 
2. Conditii generale ale concesiunii 	 9 
2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar in 
derularea concesiunii; 
2.2. Obligaţż ile privind protectia mediului,  stab ilite conform legislatlei in 
vigoare; 
2.3. Obligativitatea asigură rii exploată rii in regim de continuitate ş i 
permanentei; 
2.4. Interdictia subconcesion ă rii bunului concesionat; 
2.5. Conditiile in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe 
durata concesiunii; 
2.6. Durata concesiunii; 
2.7. Redeventa minimei; 
2.8. Natura si cuantumul garanliilor solicitate de concedent; 
2.9. Conditii spec/ale; 
3. Conditiile de valabilitate pe care trebuie sâ le indeplineascrt ofertele—.13 
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ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

       

       

       

Titt,10745 730700 
07fi3 750250 

Slobozia - Plata  vu ţ l Nr, 
web: www,c1cnet.ro 

e-mail: cji@citnctro  

DOCUMENTAŢ IE 
DE ATRIBUIRE 

Cap.1.INFORMATII GENERALE 

1.1,Denumirea — CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

1.2. Codul fi scal — 4231776 

1,3. Adresa Municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr.1 

1,4. Cont — R089TREZ39121A300530XXXX- Trezoreria Municipiul 

Slobozia 

1.5. Cont de garantii — RO 67TREZ3915006XXX000121 Trezoreria 

Municipiul Slobozia 

1.6.Numă rul de telefon - 0243/ 230201 

1.7.Numă rul de fax - 0243/ 233.000 

1.8. Adresa de e-mail - cii(&,cicnet.ro  

1.9fersoan ă  de contact ; Informatii suplimentare: la num ă rul de telefon: 

0243/230201 int. 244, fax. 0243/233.000, Compartiment patrimoniu public 0 

privat, persoana de contact: consilier Selaru Gheorghe. 
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Cap.2.INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA .511 DESFĂ  SURAREA 
PROCEDURII DE CONCESIONARE; 

Forma de concesiunare - LICITATIE cu oferte in plic sigilat. 

CadruHegislativ de referintă : 
1. Ordonanta de Urgentă  nr.57/2019 — privind Codul Administrativ 
2. Hot ă rdrea Consiliului Judetean , nr. 	din data de 	 
3. Once alto acte normative relative la obiectul documentatiei de atribuire. 

1. Procedura de licitatie se va desfăş ura dac ă  au fast depuse eel putin 2 
oferte valabile 

2. in eaz contrar concedentul avand obligatia s ă  anuleze proeedura dad nu 
au fast depuse 2 oferte valabile ş i s ă  organizeze a nou ă  licitatie in 
acelea ş i conditii in termen de 10 zile de la publicarea unui nou anunt 

3. in cazul organiz ă rii unei noi licitatii , procedura este valabil ă  in situatia in 
care a fost depus ă  eel putin o ofert ă  valabilă  

4. in eazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie nu se 
depune nicio ofert ă  valabil ă , concedentul anuleaz ă  procedura de 
licitatie. 

5. Pentru cea de-a doua licita ţ ie va fi p ă strat ă  documentatia de atribuire 
aprobat ă  pentru prima licitatie. 

6. Termen de raspuns la solicit ă ri de clarific ă ri — 5 zile lucră toare de la 
primirea acestora. 

7. in cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmis ă  in timp util, 
punand astfel concedent-ul in imposibilitatea de a respecta termenul 
prev ă zut la punctul 6, acesta din urm ă  are totu ş i obligatia de a r ă spunde 
la solieitarea de clarificare in m ă sura in care perioada necesar ă  pentru 
elaborarea ş i transmiterea r ă spunsului face posibil ă  primirea acestuia de 
că tre persoanele interesate inainte de data limit ă  de depunere a ofertelor. 

8. Dupd primirea ofertelor, in perioada anuntat ă  i inserierea lor in ordinea 
primirii in registrul de intrare a documentelor la Consiliul Judetean 
Ialomita plicurile inchise ş i sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, 

	

constituită  prin Hotararea Consiliul Judetean Ialomita nr. 	 din 
	, la data ş i ora fixata pentru deschiderea lor prevazut ă  in 
anuntul publicitar. 
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9. 	Sedinta de deschidere a ofertelor este public. 

10. in deschiderea *edintei Presedintele comisiei de licitatie anunt ă : 
a. Componenta comisiei de licitatie; 
b. Suprafata de teren cc se concesioneaz ă ; 
c. Nivelul de pornire al redeventei minime obligatorii; 
d. Denumirea ş i numarul de ordine al ofertantilor — stabilit in functie de 

data si ora depunerii documentelor in vederea particip ă rii la licitatie. 
e, Modul de desfă *urare a sedintei de licitatie, asigurandu-se ca fiecare 

ofertant a inteles aceasta procedur ă  ş i ră spunde la eventualele intreb ă ri 
puse de ofertanti. 

f. Presedintele comisiei va aduce la cunostinta ofertantilor neacceptarea 
de obiectii, sugestii sau derog ă ri de la procedur ă  din partea 
ofertantilor. 

11. in cadrul sedintei de deschidere nu este permis ă  respingerea nici unei 
oferte, cu exceptia celor care se incadreaz ă  intr-una dintre unn ă toarele 

a) au fost depuse dup ă  data *i ora-limit ă  de depunere sau la o alt ă  adres ă  
deck cele stabilite în anuntul publicitar ; 

b) nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul ş i forma 
stab ilită . 

12. Deschiderea ofertelor va avea loc la data *i ora mentionate in anuntul de 
licitatie, 'in prezenta ofertantilor sau a persoanelor care reprezint ă  
ofertantii la licitatie, in baza imputernicirii acordate de ace*tia, cornisia de 
licitaţ ic procedează  la identificarea ofertantilor *i la deschiderea plicurilor 
exterioare continand documentele de participare ale ofertantilor prezenti. 

13. Dup ă  deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimin ă  
ofertele care nu contin totalitatea documentelor *i datelor cerute in 
"Instrugiunile privind modul de elaborate fi prezentare a ofertelor" *i 
intoemeste un proees-verbal, in care se mentioneaz ă  rezultatul deschiderii 
plicurilor respective. 

14. Pe parcursul aplic ă rii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a 
solicita clarific ă ri *i dupa caz, complet ă ri ale documentelor prezentate de 
ofertanti pentru demonstrarea conformit ă tii ofertei cu cerintele solicitate. 

15. Solicitarea de clarific ă ri este propus ă  de Care comisia de evaluare *i se 
transmite de c ă tre concedent ofertantilor in tertnen de 3 zile lucr ă toare 
de la primirea propunerii comisiei de evaluare. 
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16. Ofertantii trebuie s ă  ră spunda la solicitarea coneedentului in tennen de 3 
zile luerAtoare de la primirea acesteia. 

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

18. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dup ă  
semnarea procesului verbal de c ă tre to ţ i membrii comisiei de evaluare si 
de eatre ofertan ţ i, ş i numai dac ă  exist ă  eel putin 2 oferte valabile. 

19. in baza procesului — verbal in care se men ţ ionează  ofertele valabile, 
ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate ş i motivele excluderii 
acestora din urma de la procedura de atribuire, cornisia de evaluare 
intocmeste, in termen de 1 zi lucrâtoare, un raport pe care II. transmite 
Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a care cuprinde 

a. descrierea procedurii de concesionare si opera ţ iunile de evaluare, 
b. elementele esen ţ iale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului 

castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat castigator nici un 
ofertant, cauzele respingerii. 

20. Dup ă  primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in tennen de 
3 zile ItterAtoare informeaz ă , in scris, cu confirmare de primire, ofertan ţ ii 
care nu au participat la procedura de licita ţ ie ş i ale că ror oferte au fost 
excluse, indieand motivele excluderii. 

21. Concedentul poate s ă  incheie contractul de concesiune de bunuri 
proprietate privata numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile de la 
data realiză rii comunic ă rii. 
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Tel.; 0243 Z.Mizoo 
Fax: a243 2,30250 

ROIMIAN I A 

CONSIL1UL JUDETEAN 1ALOMITA 
$ieboz ia  _ Pta ţ »- - evoliqier Nr. 1 

web: WW, ţ í í1ft ď O  

flaiI oi 	i 

Cap. 3 CAIETUL DE SARCINI 

.1. INFORMATH GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNH; 

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

Bunurile care sunt prev ă zute prin lege sau care prin natura or pot fl 
exploatate in vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale ş i 
preclude pot face obiectul concesiunii. 

Consiliul Judetean Ialomita are la aceast ă  data in domeniul privat al 
judetului, suprafata de 78,4071 ha teren cu destinatia agricold categoria de 
folosinfii arabil, situată  în extravilanul comunei Giurgeni, suprafat ă  ce este 
liberă  de sarcini ca urmare a a incetarii la tennen a contractului de arend ă  
nr.4.257/15.03.2018 . 

Terenul solicitat se afl ă  identificat partial in C.F.22076 avand urmatearele 
categorii de teren : 

Nr. 
Modul 

Carte 
funciar ă  

Suprafata  
Total 	(ha) 

Arabi l 
(ha) 

Ape 
(ha) 

Canale 
(ha) 

Drurnuri 
(ha) 

C.C.(digurl) 
(ha) 

22076 78,4071 78,4071  0 0 0 0 
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Modul nr.1 — in suprafata de 78,4071 ha, cuprins ă  In cartea funciar ă  nr. 
22076 partial, este situat ă  in partea de nord a terenului detinut de jude ţul 
Ialomita, pe teritoriut U.A.T. Giurgeni, fund situat ă  la o distant ă  de aproximativ 
0,5 km fat. de Berte ş tii de Jos ş i Berte ş tii de Sus, jud. Braila ş i aproximativ 4 
km de Gura Ialomilei 

Vecin ă tă ti: 
- Nord — limita judetului Br ă ila (dig regularizare Cd 25); 
- Sud teren concesionat de S.C. Green Harvest S.R.L.; 
- Vest — bratul Borcea (dig regularizare Cd 25); 
- Est - dig regularizare Cd 25. 
3.Calitate a terenului in urma studiului pedologic este urm ă toarea 
UNITATEA TERITORIALA DE SQL (U. S) NR. 11 
DENUMIREA: Aluviosol molic, slab 	proxihiposalic, moderat 

epihiposalic, puternic batihiposalic argila lutoasa/lut nisipos mediu 
Localitatea Giurgeni , judetul Ialomita. 
Profil:11; Coordonate: N 44°49108"; E 27°48'726"; 
Conditii naturale In care vat.: 
- relief 	 - lunc ă  plana; 
- roca mam ă 	- depozite fluviatile; 
- adancimea apei freatice 1-1,5 m. 
CARAC TERI S TIC ILE S OLULUI 
MORFOLOGICE Amscs1  0 — 35 cm, argila lutoasa, brun cenusiu 

foarte inchislOYR 3/2 in stare umeda si brun inchis 10YR 3/3 in stare uscata, 
structura masiva, puternic compacta, plastic, adeziv, coeziv, pori fini &eel/end, 
efervescenta moderata, trecere clara; 

A/Cscs4 35 — 70cm., lut nisipos mediu, brun foarte inchis 10YR 
3/2 in stare umeda si cenusiu inchis 10YR 4/1 in stare uscata, structura slab 
dezvoltata grauntoasa medic, slab plastic, slab adeziv, slab coeziv, efervescenta 
moderata, trecere clara; 

Cscs6 	70 — 120 cm,lut nisipos mediu, brun galbui inchis 10 
YR4/6 in stare umeda si brun galbui 10 YR 5/6 in stare uscata, nestructurat, 
slab plastic, slab adeziv, slab coeziv, efervescenta moderata. 

CHIMICE: 
- reactia solului este slab alcalina 

continutul din carbon* este moderat 
continutul de humus este mic ; 

aprovizionarea cu fosfor si cea cu potasiu mobil este mijlocie 

1.2. Destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 

Prin adresa nr.2.627/2023-X din 01.02.2023, domnul Gradea Nicolae 
solicită  concesionarea suprafetei de 78,4071 ha pentru cre ş terea animalelor §i 
folosinta acestuia ca p ăş une natural ă . 
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Nu a fost cultivat de aproximativ 14 ani, incerc ă rile de a se cultiva atat 
cereale (grau,porumb) cat ş i lucern ă  au fost sortite e ş ecului datorit ă  compozitiei 
sarace a solului, el fund folosit ca p ăş une natural ă  pentru cre ş terea animalelor in 
ultimii 12 ani 

Avand in vedere cele prezentate mai sus , constat ă m faptul, c ă  terenul 
propus pentru concesionare poate t folosite ş i valorificate in conditiile date 
pentru CRE$TEREA ANIMALELOR 

1.3. Conditiile de exploatare a coneesiunii; 
Concesionarul este obligat s ă  exploateze pe riscul i pe cheltuiala sa, in 

fiecare an, toat ă  suprafata concesionat ă  pentru care a depus ofert ă  la licitatia 

1.2. Obieetivele de ordin: 

- Motivalia pentru componenta economica: 
- administrarea eficienta a domeniului privat al judetului Ialomita pentru 
atragerea de venituri suplimentare la bugetul judetului ; 
- facilitarea dezvolt ă rii agriculturii (tumult economic ă  important, intr-un judet 
preponderent agrar), prin intermediul c ă reia se creeaz ă  locuri de munc ă  ş i 
venituri pentru locuitorii din zon ă  
- dezvoltar•a agentilor economici, care vor adjudeca terenurile concesionate in 
urma licitatiei , dar ş i generarea unei dezvolt ă ri pe orizontal ă  a altor societă ti 
comerciale (furnizori de carburanti, seminte, pesticide, ingr ăşă minte ehimice, 
detină tori sau comercianti de utilaje agricole, etc.) 

Motivalia pentru componenta 
Principalele avantaje ale concesionarii terenului sunt urm ă toarele: 
- concesionarul va achita autorit ă tii, in contravaloarea terenului concesionat , o 
redevenţă  anual ă  stabilit ă  prin contract, 

concesionarea trece intreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a 
terenului concesionat, in sarcina concesionarului( inclusiv cele de mediu). 

Motivafia pentru componenla social& 
- crearea unui climat care sa atrag ă  si investitii cc au un impact pozitiv asupra 
comunită tii. 

ocuparea unei p ă rti din forta de munc ă  din zonă , fie prin angaj area cu contract 
de munc ă  a unor oameni, fie prin utlizarea acestora ca zilieri, 

Motivatia  pen  tru componenta de mediu: 
concesionarul va avea obligatia, prin contractul de concesiune, s ă  respecte 

toat ă  legislatia in vigoare pe probleme de mediu. Contractul transfer ă  
responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de 
protectia mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt: 



- luarea tuturor m ă surilor necesare pentru diminuarea si evitarea polu ă rii solului 
si a apei subterane, cu efecte asupra s ă nă tă tii populatiei; 

utilizarea durabil ă , a resurselor; 

2. CONDUIT GENERALE ALE CONCESIUNII; 

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

a) La expirarea contractului de concesiune , concesionarul este obligat s ă  
restituie in deplin ă  proprietate, liber de sarcini bunul concesionat. 

b) in contractul de concesiune se vor stipula in mod obligatoriu, distinct, 
categoriile de bunuri cc vor fi utilizate de concesionar in derularea 
concesiunii 

c) La incetarea, din once cauz ă , a contratului de concesiune, bunurile cc au 
fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate 
dup ă  cum urmeaz ă : 
Bunurile de retur, asa cum au fost stabilite in contractul de concesiune, se 
vor intoarce in posesia concedentului, gratuit *i libere de once sarcini; 
Bunurile de preluare, a*a cum au fost stabilite in contractul de concesiune 
vor fi dobandite de concedent de la concesionar contra unei sume de bani 
stabilite pe baz ă  de evaluare intocmit ă  de una din p ă rti ş i insusită  de 
cealalt ă  parte sau pe baz ă  de raport de evaluare intocmit de un evaluator 
independent. 
Bunurile proprii, a*a cum au fost stabilite in contractul de concesiune, vor 
ră mâne in proprietatea *i posesia concesionarului 

2.2. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in 
vigoare; 

Concesionarul poartă  intreaga responsabilitate pentru respectarea 
prevederilor legale in domeniul protectiei mediului. 

2.3. Obligativitatea asigur ă rii exploată rii in regim de continuitate si 
permanent ă ; 

Concesionarul este obligat s ă  asigure exploatarea in regim de continuitate 
*i permanent ă  a bunurilor proprietate privat ă  aferente concesionate pe durata 
contractului de concesiune. 

2.4. Interdictia subconcesion ă rii bunului concesionat; 
Este interzis ă  subconcesionarea in totalitate sau in parte a bunurilor 

proprietate privat ă  concesionate, Dup ă  finalizarea procedurii de licitatie ş i 
incheierea contractului de concesiune, concesionarul are obliggia de a exploata 
in mod direct, pe riscul *i r ă spunderea sa bunurile proprietate privat ă  cc fac 
obiectul concesiunii. 
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2.5.Conditiile in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe 
durata concesiunii; 

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

Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui sunt 
interzis e. 

2.6. Durata concesiunii; 
Durata concesiunii propus ă  pentru acest ă  suprafat ă  este de 7 ani de la 
data semn ă rii eontractului de concesionare 
Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  poate fi 
prelungit prin aeordul de voint ă  al pă rtilor, incheiat in form ă  scris ă , cu 
conditia ca durata insumat ă  s ă  nu dep ăş easc ă  49 de ani. 
Contractul de concesiune poate fi prelungit la solieitarea 
concesionarului Cu  minim 6 luni inainte de expirarea contractului de 
concesiune, prin Hotă ră re a Consiliului Judetean  

2.7. Redeventa minim ă ; 
2.7.1. in perioada 2018-2023, prin indexare cu indicele inflatiei valoarea 

redeventei a erescut de la 206,00 lei/ha/an la 275,00 lei/ha/an, avand in vedere 
calitatea slab ă  a terenului propus pentru concesionare, lipsa surselor de ap ă  
pentm asigurarea irig ă rii acestei suprafete , nivelul minim al valorii 
redeventei/ha/an de la care porne ş te licitatia este de 500,00 lei/ha/an 
urmă rindu-se obtinerea unor venituri suplimentare la bugetul judetului . 

2.7.2. Pretul redeventei licitat, va fi  eel putin egal cu 500,00 lei/ha/an din 
prezentul caiet de sarcini, se indexeaz ă  anual, la 1 ianuarie, cu indicele de 
inflaţ iei comunicat de Institutul National de Statistic ă  pentru anul precedent. 
2.7.3. Pretul redeventei licitat, se va pl ă ti dup ă  cum unnează : 

a) pentru contractele incheiate pan ă  la 31 iulie, redeye* se pl ă te ş te in 
două  tran ş e, respectiv: 50% din cuantumul redeventei în termen de 30 de 
zile de la data semn ă rii contractului jar diferenta de 50% pană  la data de 
31 octombrie. 

b) pentru urm ă torii ani ai concesiunii, redeye* Sc pl ă te ş te in cloud tran ş e, 
respectiv: 50% din cuantumul redeventa pan ă  la data de 31 iulie  jar 
diferenta de 50% până  la data de 31 octombrie. 

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

d) plata redeventei se face de care concesionar in contul IRAN RO 
R089TREZ39121A300530XXXX - Trezoreria Municipiului 
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Slobozia, la termenele 0 in conditiile prev ă zute, pe baza facturii emise 
de eoncedent 

e) neplata redeven ţ ei in termen de 30 zile de la implinirea termenului 
prevă zut in contract, atrage dup ă  sine transniiterea de Care conce dent a 
unei soma ţ ii de plat ă , că tre concesionar. 

f) Dac ă  in termen de 15 zile de la transmiterea soma ţ iei de plat ă , 
coneesionarul nu a efeetuat plata, atunci contractul de concesiune este 
reziliat de drept, fat% interven ţ ia instan ţ elor judec ă tore ş ti, prezenta clauz ă  
eehivaland unui pact comisoriu de gradul IV, conform art.1553 din 
Codul Civil ş i se procedeaz ă  la revenirea terenurilor la dispozitia 
concedentului fă ră  nieio obligatie a acestuia fat ă  de eoncesionar. 

2.8. Natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent; 
2.8.1. in vederea particip ă rii in licitatie, ofertantii sunt obligati s ă  depună  

la organizator garantia de participare in cuantum de 5 % din suma datorat ă  
concedentului, cu titlu de redeven ţă  minima (de la care se porne ş te licitatia 
pentru primul an al concesiuni, calculat ă  in functie de suprafata pe care 
ofertantul intentioneaz ă  să  o concesioneze). 

2.8.2. Valoarea aran iei de artici are este urm ă toarea 

Modul Suprafată  
(ha) 

Val.Min 
Redevent ă  

Lei/ha 

Val total ă /an 
Lei/ha 

Val.Garantie 
Participare 

5% lei 
M.1 78,4071 500,00  35.203,55 1.760,17 

2.8.3. Garantia se constituie printr-un 
a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancar ă  sau 

de o societate de asigur ă ri, care devine anex ă  la contract, 
b) Garantia trebuie s ă  fie constituit ă  in suma ş i pentru perioada de 

valabilitate prev ă zute in documentatia de atribuire. 
c) Garan ţ ia poate fi eonstituit ă  ş i prin depunere in numerar a valorii 

aceasteia la casieria Consiliului Judetean Ialomita pentru valori Oda. la 
5.000 lei 

2.8.4. Ofertantilor nec ăş tigă tori li se restituie garantia in termen de 10 zile 
lucră toare de in desemnarea ofertantului e ăş tigă tor in urma unei cereri de 
restituire, cu exceptia ofertantului declarat ca ş tigă tor cu care se va incheia 
contraetul de concesiune 

2.8.5. Garantia de participare la lieitatie se pierde in urm ă toarele cazuri: 
a) daea ofertantul i ş i retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia; 
b) in cazul ofertantului c ăş tigă tor, dac ă  aeesta nu semneaz ă  contractul in 

termen de 20 de zile de la data la care proprietarul a informat ofertantul 
despre alegerea ofertei sale. 



2.8.6, (1) in termen de 30 zile de la data incheierii contractului de 
concesiune, concesionarul va depune cu titlu de garantie, care va fi constituit ă  
pe parcursul derul ă rii contractului, o sum ă  reprezentând o cot. de 10% din 
suma datorat ă  concedentului cu titlu de redevent ă  pentru primul an de 
concesionare pentru prelevarea penalit ă tilor de intArziere ş i sumelor datorate 
concedentului de c ă tre concesionar, in baza contractului de concesiune 
(2) Garantia se retumeaz ă  la cererea scris ă  a concesionarului, in termen de 7 
zile de la incetarea contractului de concesiune, dac ă  aceasta nu a fost utilizat ă  de 
că tre concedent, pentru prelevarea penalit ă tilor de intarziere ş i sumelor datorate 
concedentului de c ă tre concesionar, in baza contractului de eoncesiune. 

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

legii de o societate bancar ă , sau o societate de asigur ă ri ş i devine anex ă  la 
contract. 

b) Garantia poate fi constituit ă  ş i prin depunere in nutnerar a valorii 
aceasteia in casieria Consiliului Judettan Ialomita pentru valori pAn ă  la 
5.000 lei 

c) Gararrtia trebuie s ă  fie constituit ă  in suma ş i pentru perioada de 
valabilitate prev ă zute in contractul de concesiune. 

d) Garantia trebuie si fie irevocabilii. 
e) Instrumentul de garantare trebuie s ă  prevada c ă  plata garantiei se va 

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

f) Concesionarul are obligatia de a reinnoi garantia dac ă  aceast ă  nu acoperă  
initial intreaga perioad ă  a contractului de concesiune 

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

2.9. Conditiile speciale impuse de natura bunurilor cc fac obiectul 
concesiunii, cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale Cu regim 
special, conditii de sigurantA in exploatare, conditii privind folosirea si 
conscrvarea patrimoniului sau cele privind protejarea si punerea in 
valoare a patrimoniului cultural national, dupA caz, protectia mediului, 
protectia muncii, conditii impuse de acordurile si conventiile internationale 
la care România este parte. 

Pe durata contractului de concesiune, Concesionarul va avea obligatia 
protej ă rii domeniului privat at Consiliului Judetcan Ialomita ş i punerea in 
valoare a acestuia, precum §i protectia ş i conservarea mediului natural ş i 
construit in conformitate cu reglement ă rile legale in vigoare, 
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Concesionarul este obligat ca pe durata exploat ă rii bunurilor cc fac 
obiectul concesiunii s ă  respeete conditiile privind proteetia muncii. 

Concesionarul Sc oblig ă  s ă  foloseasc ă  bunul concesionat cu prudenta ş i 
diligenta unui bun proprietar, conform obiectivelor concedentului, fed a 
diminua in once mod potentialul ş i valoarea socio-economic ă  a bunurilor oferite 
in concesiune. 

În situatia in care pe parcursul derul ă rii contractului de concesiune, 
interesul public national sau judetean o impune, prin act aditional se va proceda 
la reducerea cu pan ă  la 5% a suprafetei concesionate ş i cu reducerea 
corespunz ă toare a redeventei viitoare datorat ă  de concesionar pentru suprafata 
respectiv ă . 

Dacă  interesul public national sau judetean in temeiul c ă ruia s-a diminuat 
suprafata concesionat ă  Cu  5%, nu mai subzistă , aceast ă  suprafat ă , va reveni fă ră  
o nouă  procedură  de licitatie la concesionarul initial, cu majorarea 
eorespunz ă toare a redeventei datorate. 

Predarea-primirea suprafetei de teren mentionate mai sus se face pe baz ă  
de proces verbal incheiat la sfar ş itul anului agricol in care intervine modificarea 
suprafetei. 

Concedentul are dreptul s ă  modifice in mod unilateral partea 
reglementar ă  a contraetului de concesiune, din motive exceptionale legate de 
interesul national sau local, notifidind acest fapt concesionarul 

3.CONDITHLE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE 
SA' LE iNDEPLINEASC Ă  OFERTELE; 

3.1 Oferta va fi transmis ă  (depus ă ) pană  la data ş i ora din anuntul de licitatie, 
riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv folla major ă , cad in sarcina 
persoanei interesate. 
3.2 Ofertantul trebuie s ă  ia toate m ă surile astfel incat oferta sa fie primită  
inregistrat ă  de c ă tre concedent pan ă  la data ş i ora limită  pentru depunere, adic ă  
pan la data ş i ora stabilite in anunt-ul de participare pentru desfă' ş urarea licita ţ iei  
de concesiune. 
3.3 Oferta depus ă  la o alt ă  adresa a eoncedentului deck cea stabilit ă  in anuntul 
concesiunii sau dup ă  expirarea datei limit ă  pentru depunere se returneaz ă  
nedeschis ă . Continutul ofertelor este confidential pan ă  la data stabilită  pentru 
deschiderea acestora, concedentul urmand a lua cuno ş tint ă  de continutul 
respectivelor oferte nutnai dup ă  aceast ă  data. 
3.4 Ofertele vor fi redactate obligatoriu in limba roman ă . Once document din 
cadrul ofertei emis in alt ă  limb ă  deal limba roman ă , va ft depus impreun ă  cu 
traducerea autorizat ă . La data deschiderii ofertelor, document& depuse trebuie 
s ă  fie in termen. 
3.5 Ofertele se depun la sediul concedentului - Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a 
Mum Slobozia, Pia ţ a Revolu ţ iei nr. 1, jud. Ialomi ţ a in două  plicuri sigilate, 
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unul exterior *i unul interior, care se inregistreaza de concedent, in ordinea 
primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora. 
3.6 Oferta va fi depus ă  in 1 exemplar original In doud plicuri inchise *i 
sigilate, unul exterior care va con -tine documentele prevazute in instructiunile 
privind modul de elaborare ş i prezentare a ofertelor ş i unul interior care va 
contine oferta propriu-zisa semnata de ofertant. Fiecare exemplar al ofertei 
trebuie s ă  fie semnat de c ă tre ofertant. 
3.7 Oferta este valabilâ 90 de zile de la data limit ă  de depunere a ofertelor 
stabilita prin anuntyl de licitatie *i este confidential ă  pană  la deschiderea de 
că tre comisia de evaluare. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al 
continutului, pe toată  perioada de valabilitate stabilit ă  de concedent. 
3.8 Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elabor ă rii *i prezent ă rii 
ofertei sale; Oferta reprezint ă  angajamentul ferm al ofertantului in conformitate 
cu documentele licitatiei, este secretA *i se depune in vederea participarii la 
licitatie; 
3.9 Dovada constituirii garanliei de participare la licitafie va  Ji  atqatcl 
plicului exterior. Neconstituirea garantiei de participare pana la data ş i ora. 
limită  de depunere a ofertelor, atrage dup ă  sine descalificarea ofertantului. 
Garantia de participare se restituie, la cererea serisa a ofertantilor, in termen de 
7 zile de la semnarea contractului de concesiune cu ofertantul declarant 
castigator, în baza unei solicit ă ri sense depuse la sediul Consiliului Judetean 
Ialomita. Constituirea garantiei de bun ă  execulie dup ă  semnarea contractului de 
concesiune de catre ofertantul declarant castigator in termen de maxim 30 de 
zile de la data semnarii acestuia, atrage dup ă  sine restituirea garantiei de 
participare pentru ofertantul declarant castigator. 
3.10 Fiecare participant poate depune doar o singur ă  oferta. 
3.11 Revocarea ofertei de că tre ofertant 'in perioada de valabilitate a acesteia, 
potrivit anuntului, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare, 
3.12 Revocarea de c ă tre ofertantul ca*tig ă tor a ofertei dupa adjudecare, atrage 
după  sine anularea licitatiei si pierclerea garantiei de partieipare *i, dac ă  este 
cazul, plata de daune interese de Care partea in culp ă . Daune interese reprezint ă  
paguba efectiv ă  si castigul nerealizat calculat la nivelul redeventei ofertate de 
ca*tigator in cadrul procedurii de lieitatie pana in momentul semn ă rii unui nou 
contract dar nu mai tirziu de 12 luni. 

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

Contractului de concesiune a bunurilor proprietate privat ă  inceteaz ă  
in urmă toarele situatii: 
a) la expirarea duratei stabilite in contraetul de concesiune , in masura in care 
patine nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile prev ă zute de lege, 
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b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea 
unilateral ă  de c ă tre coneedent, cu plata unei desp ă gubiri juste si prealabile in 
sarcina acestuia, in caz de dezacord fund competent ă  instanta de judecat ă ; 
c) in cazul nerespect ă rii obligatiilor 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 c ă tre concedent, prin 
reziliere de catre concesionar, cu plata unei desp ă gubiri in sarcina 
concedentului; 
e) la disparitia, dintr-o cauz ă  de fort ă  majoră , a bunului concesionat sau in cazul 
imposibilită tii objective a concesionarului de a-1 exploata, prin renuntare, rat% 
plata unei desp ă gubiri; 
f) alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fait a aduce atjngere 
cauzelor ş i conditijlor reglementate de lege. 
În situatia prev ă zută  la lit, b), concedentul va notifica de indat ă  intentia de a 
denunta unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  ş i va 
face mentiune Cu privire la motivele cc au determinat aceast ă  mă sură . 

În cazul nerespect ă rii din eulp ă  a obligatiilor asumate de e ă tre una dintre 
p ă rti prin contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  sau a 
incapacit ă tii indeplinirii acestora, cealalt ă  parte este indrept ă tită  s ă  solicite 
tribunalului in a c ă rui raz ă  teritorial ă  se afl ă  sediul concedentului s ă  se pronunte 
cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei desp ă gubiri, dacd p ă rile nu 
stabilesc altfel. 

În cazul disparitiej, dintr-o cauz ă  de fort ă  major, a bunului concesionat 
sau in cazul imposibilit ă tij objective a concesionarului de a-1 exploata, acesta va 
notifica de indat ă  concedentului disparitia bunului on imposibilitatea obiectiv ă  
de exploatare a acestuja, declarand renuntarea la concesiune. Concedentul nu va 
putea fi obligat la plata vreunei desp ă gubiri pentru prejudiciile suferite de 
concesionar ca urmare a acestor 

Radierea din cartea fimciar ă  a dreptului de concesiune in situatia 
prevă zută  la lit. b) se efectueaz ă  in baza actului de denuntare unilateral ă  sau in 
baza hot ă rarii judec ă tore ş ti definitive, in situatia prev ă zut ă  la lit. c) ş i d), in baza 
declaratiei unjlaterale de reziliere a concedentului sau concesionarului, jar in 
situatia prev ă zută  la lit. e), in baza declaratiei unilaterale de renuntare la 
concesiune a concesionarului. 

Cap. 4. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE 
$1 PREZENTARE A OFERTELOR; 

a) Ofertele vor fi redactate in limba 'Tanana. 
b) Persoanele fizice sau juridice in calitate de concesionar care au litigii cu 

autoritatea public ă , 	sau care au debite neonorate, generate de 
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neexecutarea unor obligatii contractuale c ă tre Consiliul Judetean 
Ialomita, nu au dreptul de a participa la ş edintele de licitatie • 

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

d) Pe acest plic se va marca - Oferta pentru licikqie "Concesionarea 
unui teren 78,4071 ha teren cu destinatia agricold - categoria de 
folosinlei agricol, situat in extravilanul cornanei Giurgeni proprietatea 
privatei a judelului Ialomila 	Inscriptia " A NU SE DESCHIDE 
iNAINTE DE DATA 	ORA....." 

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

ş i oferta de pret.. 
I) Pe plicul exterior vii  fi ataş atii dovada achitarii garanliei de participare 

la licitafie care este egal ă  ell 5% din suma datorat ă  coneedentului, cu 
titlu de redevent ă  minimă  (de la care se pornote licitatia pentru primul an 
al concesion ă rii), calculat ă  in functie de suprafata pe care ofertantul 
intentioneaz ă  s ă  o concesioneze . 

j) Plicurile interioare sigilate care cuprind formularul de ofert ă  vor fi 
introduse in plicul exterior . 

DOCUMENTE PENTRU PERSOANE JURIDICE : 

> Act constitutiv (statut, contract societate, etc., dup ă  caz); 
> Certificate de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe 

lă ng ă  Tribunalul in raza c ă ruia se afl ă  sediul social al ofertantului; 
> Certificat constatator, valabil emis de Oficiul Registrului Comeqului 

competent, privind activitatea ofertantului; 
> Dovada existentei in obiectul de activitate "Cresterea animalelor" sau 

"Activit ă ti mixte 	cultura vegetal ă  combinat ă  cu cresterea 
animalelor", 

> Dovada detinerii de animale (adeverint ă  emisă  de prim ă rie privind 
efectivele de animale declarate *i inregistrate in Registrul Agrieol) 

> Dovada achită rii obligatiilor de plată  exigibile a impozitelor *i taxelor 
că tre bugetul general consolidat al statului - certificate constatatoare de 
la organele fiscale competente; 

> Dovada achită rii obligatiilor de plat ă  exigibile a impozitelor *i taxelor 
locale - certificate constatatoare de la organele fiscale competente; 

> Declaratie pe propria r ă spundere ea nu este in procedur ă  de 
reorganizare sau lichidare judiciar ă ; 
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> imputernieire pentru reprezentantul societ ă tii, dac ă  nu este 
reprezentantul legal al acesteia; 

> Informatii generale (completare formular) 
> DECLARATIE DE PARTICIPARE 
> DECLARATIE DE ELIGIBILITATE 
> DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile Articolul 321 

referitor la Reguli privind conflictul de interese din QUO 57/2019 
> DECLARATIE privind respectarea legisla ţ iei privind conditiile de 

mediu, social ş i cu privire la relatiile de munc ă  pe toată  durata de 
indeplinire a contractului de concesiune bunuri proprietate privat ă . 

• Dovada privind depunerea garantiei de participare la licitatie, care 
este egal ă  cu 5 % din suma datorat ă  proprietarului, Cu titlu de 
arend ă  mininn ă  (de la care se pornete licitatia pentru primul an at 
concesion ă rii). 

DOCUMENTE PENTRU OFERTANTI PERSOANE FIZICE: 

> Copie dup ă  actul de identitate; 
• Dovada achitfirii obligatiilor de plat ă  exigibile a impozitelor ş i taxelor 

locale — certificate constatatoare de la organele fiscale competente; 
> Dovada detinerii de animate (adeverintă  de la prim ă rie privind 

efectivele de animale declarate ş i inregistrate in Registrul Agricol); 
> Informalii generale (completare formular) 
> DECLARATIE DE PARTICIPARE 
> DECLARATIE DE ELIGIBILITATE 
> DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile Articolul 321 

referitor la Reguli privind conflictul de interese din OUG 57/2019 
> DECLARATIE privind respeetarea egisla ţ iei privind condiliile de 

mediu, social ş i cu privire la relatiile de munc ă  pe toată  durata de 
indeplinire a contractului de concesiune bunuri proprietate privat ă . 

• Dovada privind depunerea garantiei de participare la licitatie, care 
este egai ă  cu 5 % din suma datorat ă  proprietarului, cu titlu de 
arend ă  minim ă  (de la care se porne5te licitatia pentru primul an al 
concesion ă rii). 

PLICUL INTERIOR: 
> Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul 

social al acestuia, 
• FORMULARUL DE OFERTĂ  semnat de ofertant; Formularul 4 
> Program de protectia mediului inconjur ă tor 
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Cap. 5. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE 
DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI 

CA$TIGATOARE, PRECUM $.1 PONDEREA LOR; 

Criterii de Atribuire 
Criteriile  de atribuire an fost stabilite conform prevederilor art.318 din 

OUG.57/2019 privind. Codul Administrativ i sunt urm ă toarele : 

Fl. Nivelul redeventei - 40% 	 40 p 

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Nivelul redeventei" 
se acord ă  astfel: 

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

b) pentru alt ă  redevent ă  decat cea prev ă zută  la litera a, se acord ă  punetajul 
pentru redeventa "n" astfel: 40 x redeventa „n"/redeventa cea mai 
mare 

F2. Capacitatea economico-financiar ă  a ofertantilor - Vechimea pe COD 
CAEN 014 (eresterea animalelor) - 30% 	 30 p 

• Vechimea minim ă  - 6 luni, - nivel sub care se va acorda Op 
• Vechimea maxim -60 luni - nivel peste care nu se aeord ă  punetaj 

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

a) pentru cea mai mare vechime se acord ă  punctajul maxim alocat 
factorului de evaluare respeetiv 30 puncte; 

b) pentru alt nivel de vechime cleat cel prev ă zut la litera a, se aeord ă  
punctajul se aeord ă  astfel: 30 x „n"Nechimea cea mai mare 

F.3.Conditii specifice impuse de natura bunului Concesionat....30% 	30p 
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Conditii specifice 
impuse de natura bunului Concesionat" se aeord ă  astfel: 

a) pentru un numar mai mic de 300 animale se vor acorda 	.0p; 
b) pentru un num ă r de animale cuprins intre 300 si 500 se vor acorda 
	10p; 

c) pentru un num ă r de animale cuprins intre 501 $i 1.000 se vor 
aeorda 	 20p; 

d) pentru un num ă r de animale mai mare de 1.000 se vor acorda 
.30p; 
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Nota 1 - Ofertantii vor prezenta - Dovada delineril de  an/male 
(adeverinlă  emisa de primeirie privind efeetivele de  an/male deelarate ş i 
inregistrate fn Registrul Agricol) 

TOTAL 	 100 puncte 

Comisia de evaluare stabile ş te punctajul tiedrei oferte, tinfind seama de 
ponderile prev ă zute .0ferta ca ş tigă toare este oferta care intrune ş te  eel mai mare 
punctaj in urma aplică rii criteriflor de atribuire 

În cazul in care exist ă  punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul lac, 
departaj  area  acestora se va face in funetie de punctajul obtinut pentru criteriul 
de atribuire care are ponderea cea mai mare, jar in cazul egalită til in continuare, 
departajarea se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de 
atribuire care are ponderea cea mai mare dup ă  acesta. 

Cap.6 INSTRUCTIUNI Pl?1VIND  MOD UL  
DE UTILIZARE A CAILOI? DE ATAC; 

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

Dad. dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, concedentul 
ş i concesionarul nu reu ş ese s ă  rezolve in mod amiabil o divergentă  contractual ă , 
solutionarea litigiilor ap ă rute in legă tură  Cu  atribuirea, incheierea, executarea, 
modificarea  i  incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
privat ă , precum ş i a celor privind acordarea de desp ă gubiri se realizeaz ă . potrivit 
Legit contenciosului administrativ nr. 554/2004, Cu  modifică rile ulterioare. 
Actiunea in justitie se introduce la sectia contencios administrativ in a eă rui 
jurisdictie se afl ă  sediul concedentului. 

Instanta competent ă  in solutionarea litigiilor ap ă rute: Tribunalul Ialomita, 
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-
ialornita-pgref@justro,  infopubilgjust.ro . 

Cap.7 INFORMATH REFERITOARE LA CLAUZELE 
CONTRA  CTUALE OBLIGATORII. 

Infortnatil generate  
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  trebuie s ă  conţ ină  
partea reglementar ă , care cuprinde clauzele prev ă zute in caietu.1 de sarcini 
clauzele convenite de p ă rţ ile contractante, in completarea celor din eaietul de 
sarcini,  far ă  a contraveni obiectivelor concesiunli prev ă zute in caietul de sarcini. 
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  va cuprinde 
drepturile ş i obligatiile concesionarului ş i ale concedentului. 
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(3) Raporturile contractuale dintre concedent ş i concesionar se bazeaz ă  pe 
principiul echilibrului financiar al concesiunii intre drepturile care îi sunt 
acordate concesionarului ş i obligaţ iile care îi sunt impuse. 
(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  va cuprinde i clauze 
contractuale referitoare la imp ă rţ irea responsabilit ăţ ilor de mediu intre 
concedent i concesionar. 
(5) in contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  trebuie precizate in 
mod distinct categoriile de bunuri cc vor fi utilizate de concesionar in derularea 
concesiunii, respectiv: 
a) bunurile de retur cc revin de plin drept, gratuit ş i libere de once sarcini 
concedentului la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
privat ă . Sunt bunuri de retur bunurile care au fa.'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 concesitme de bunuri 
proprietate privat ă  ră man in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii 
bunurile care au apar ţ inut concesionarului ş i au fost utilizate de c ă tre acesta pe 
durata concesiunii. 
(6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  va fi incheiat in limba 
român ă , in două  exemplare, ca'te unul pentru fiecare parte. 
(7) in cazul in care concesionarul este de o alt ă  naţ ionalitate sau cet ăţ enie deat 
cea roman ă  i dac ă  *tile consider ă  necesar, contractul de concesiune de bunuri 
proprietate privat ă  se va putea incheia in patru exemplare, cloud in limba român ă  
ş i două  intr-o alt ă  limbă  aleasă  de acestea. 
(8) in situaţ ia prev ă zută  la aim. (7) fiecare parte va avea ate un exemplar in 
limba român ă  i un exemplar in limba str ă ină  in care a fast redactat contractul. 
(9) in caz de litigiu, exemplarele in limba roman ă  ale contractului prevaleaz ă . 

Drepturile ş i obligatiile coneesionarului 
(1) in temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă , 
concesionarul dobande ş te dreptul de a exploata, pe riscul ş i pe r ă spunderea sa, 
bunurile proprietate privata cc fac obiectul contractului, potrivit obieetivelor 
stabilite de c ă tre concedent. 
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi ş i de a culege fructele, respectiv 
productele bunurilor cc fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului 
scopului stabilit de p ă rţ i prin contractul de concesiune de bunuri proprietate 
privat ă . 
(3) Concesionarul  îi execut ă  obligaţ iile potrivit termenilor i condi ţ iilor 
prevă zute in contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă  ş i in acord 
cu prevederile legale specifice bunului concesionat. 
(4) Concesionarul nu va fi obligat s ă  suporte cresterea sarcinilor legate de 
execuţ ia obligaţ iilor sale, in cazul in care aceast ă  crestere rezult ă  in urma: 
a) unei mă suri dispuse de o autoritate public ă ; 
b) unui caz de for ţă  major ă  sau unui caz fortuit, 
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(5) Concesionarul este obligat s ă  respecte condi ţ iile impuse de natura bunurilor 
proprietate privat ă . 
(6) in temeiul contractului de eoncesiune de bunuri proprietate privat ă , 
concesionarul are obliga ţ ia s ă  asigure exploatarea eficient ă , in regim de 
continuitate ş i permanenţă , a bunurilor proprietate privat ă  care fac obiectul 
con ces iunii 
(7) Concesionarul are obliga ţ ia ca in termen de cel mult 90 de zile de la data 
semn ă rii contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă  s ă  depună , cu 
titlu de garan ţ ie, o sumă  fixă  reprezentdnd o cot ă -parte din suma obliga ţ iei de 
plată  c ă tre concedent, stabilit ă  de acesta i datorat ă  pentru primul an de 
exploatare. 
(8) Din aceast ă  SUIT16 sunt reţ inute, dac ă  este cazul, penalit ăţ ile ş i alte sume 
datorate concedentului de c ă tre eoncesionar, in baza contractului de concesiune 
de bunuri proprietate privat 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  mobiliar ă , cu acordul concedentului. 
(10) Concesionarul este obligat sd pl ă teasc ă  redeye* la valoarea ş i in modul 
stabilit in contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă . 
(11) La incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă , 
concesionarul este obligat s ă  restituie, pe baz ă  de proees-verbal, in deplin ă  
proprietate, fiber de once sarcin ă , bunul concesionat. 
(12) in condi ţ iile incetă rii contractului de concesiune de bunuri proprietate 
privat ă  din alte cauze decat prin ajungere la termen, for ţă  major ă  sau caz fortuit, 
concesionarul este obligat s ă  asigure continuitatea exploat ă rii bunului 
proprietate privat ă , în condi ţ iile stipulate in contract, pan ă  la preluarea acestora 
de eă tre coneedent. 
(13) in eazul in care concesionarul sesizeaz ă  existenţ a unor cauze sau iminen ţ a 
producerii unor evenimente de natura s ă  conduca la imposibilitatea exploat ă rii 
bunului, va notifiea de indat ă  acest fapt coneedentului, in vederea lu ă rii 
mă surilor cc se impun pentru asigurarea continuit ăţ ii exploat ă rii bunului. 

Drepturile ş i obligaţ ille coneedentului 
(1) Concedentul are dreptul s ă  verifice in perioada derul ă rii contractului de 
concesiune de bunuri proprietate privat ă  modul in care sunt respectate clauzele 
acestuia de c ă tre eoncesionar. 
(2) Verifiearea prev ă zută  la aim. (1) se efectueaz ă  numai cu notificarea 
prealabilă  a concesionarului ş i in condi ţ iile stabilite in contractul de concesiune 
de bunuri proprietate privat ă . 
(3) Concedentul este obligat s ă  nu ill tulbure pe concesionar in exerci ţ iul 
drepturilor rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă . 
(4) Concedentul este obligat s ă  notifice concesionarului apari ţ ia orie ă ror 
imprejur ă ri de natur ă  s ă  aduc ă  atingere drepturilor acestuia. 
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(5) Concedentul nu are dreptul s ă  modifice in mod unilateral contractul de 
concesiune de bunuri proprietate privat ă , in afară  de cazurile prev ă zute de lege. 
(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementar ă  a contractului de 
concesiune de bunuri proprietate privat ă , cu notificarea prealabil ă  a 
concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, 
dup ă  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 privat ă . 
(8) in cazul in care modificarea unilateral ă  a contractului de concesiune de 
bunuri proprietate privat ă  ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul s ă  
prirneasc ă  tră  intdrziere o just ă  desp ă gubire, 
(9) in caz de dezacord Intre coneedent i concesionar cu privire kt suma 
desp ă gubirii, aceasta va fi stabilit ă  de eă tre instanta judec ă toreasc ă  competent ă . 
Dezacordul nu exclude indeplinirea obligatiilor contractuale de c ă tre 
concesionar. 

DRAFT 
CONTRACT DE CONCESIUNE 

privind concesionarea a unei suprafete de 78,4071 ha 
teren cu destinatia agricol ă  - categoria de folosint ă  agricol 

situat ă  in extravilanul comunei Giurgeni 

Nr. 	din 	/ 	/2023 

I. PArtile contractante 
Judetul Ialomita, cu sediul in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr.1, 

cod 920032, tel. 0243/230201, fax. 0243/233000, Cod fiscal 4231776, cont 
RO , deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, 
reprezentat prin domnul PAVEL MARIAN - PRESEDINTE al Consiliului 
Jucletean Ialomita, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, 

$i 
	 , cu sediul in 	  

str. 	, nr. , jud. 	 cod. 	, 
nr. 	  nurnă r de ordine la Registrul Comertului 	  
cont 	RO 	deschis 	la 

, telefon/fax 	 , in calitate de 
CONCESIONAR, (persoană  juridicei) pe de alt ă  parte, 
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San 
 	domiciliat in 

str. 	nr. , 	jud. 	cod. 	5 
C.N.P. 	 , C.I/B.I seria 	, nr, 	  
eliberat la data de 	 , de 	  cont 
RO 	 deschis 	 la 
	 , telefon/fax 	 , in calitate de 
CONCESIONAR, pe de alt ă  parte,(persoană  fizic ă ) 

La data de 	 , la sediul concedentului, in temeiul 
QUO 57/2019 privind Codul administrativ, a Hot ă ră rii Consiliului Judetean 
Ialomita nr. 	..... s-a incheiat prezentul Contract de Concesiune. 
II. Obiectul contractului de coneesiune 
Art. 1. (1) Obiectul contractului de concesiune este predarea de c ă tre coneedent 
ş i preluarea in scopul exploat ă rii de c ă tre concesionar a terenului cu destinalia 

categoria de folosintei agricol , proprietatea privata a Judetului 
Ialomita , situat in extravilanul •omunei GIURGENI. 

Suprafata tota1A coneesionatA = 78,4071 ha 
(2) Terenul concesionat va fi folosit de c ă tre concesionar doar in scopul 
pfiqunatului pentru erqterea animalelor conform ofertei depuse la licitatia 
din data de 	  

(3) in derularea eontractului de coneesiune, concesionarul va utiliza 
urmă toarele categorii de bunuri: 

a) Bunurile de retur: const ă nd din teren cu destinalia agricold - categoria 
de folosin ţ li agricol - 78,4071 ha; 

b) Bunurile de preluare: bunurile utilizate de c ă tre concesionar pe perioada 
eoncesiunii, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul i ş i 
exprim ă  intentia de a le cump ă ra la incetarea concesiunii, dac ă  este eazul; 

c) Bunurile proprii: bunuri utilizate pe durata concesion ă rii de concesionar 
ee sunt ş i ră man proprietatea acestuia la incetarea contractului, dac ă  nu 
sunt fructe industriale sau nu fac obiectul intentki concedentului de a le 
achizitiona ca bunuri de preluare. 

(4) La incetarea contractului de concesiune, din once cauz ă  concesionarul este 
obligat s ă  restituie, in deplin ă  proprietate, liber de once sarein ă , bunul 
concesionat 
(5) La incetarea, din once cauz ă , a contractului de concesiune bunurile cc au 
fost utilizate de concesionar in derularea contractului von fi repartizate dup ă  
cum urmeaz ă : 

bunurile de retur, a ş a cum au fost stabilite in caietul de sareini, se vor 
intoaree in posesia concedentului, gratuit ş i libere de once sarcini; 
bunurile de preluare, ap cum au fost stabilite in eaietul de sarcini vor 
fi dobandite de coneedent de la concesionar contra unei sume de bani 
stabilite pe baz ă  de evaluare intoemit ă  de una din p ă r(i ş i insu ş ită  de 
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eealalta parte sau pe baz ă  de raport de evaluare intocmit de un 
evaluator independent; 
bunurile proprii, a ş a cum au fost stabilite in caietul de sarcini, vor 
ră nane in proprietatea ş i posesia concesionarului. 

Art. 2. (1) Concesiunea se face in conditiile stabilite prin caietul de 
sarcini, anexat la prezentul contract care este parte integrant ă  din acesta. 

(2) Predarea-primirea terenului  cc face obiectul concesiunii se va efectua in 
termen de 10 zile de la incheierea contractului, ş i va fi consemnata intr-un 
proces-verbal incheiat intre 041 care devine anex ă  la contract. 

(3) Contractul de concesiune incheiat in scris ş i inregistrat la primaria 
pe raza e ă rora se afl ă  terenul constituie titlu executoriu pentru plata 
redeventei la termenele ş i in modalită tile stabilite in contract. 

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

(5)Partile sunt obligate s ă  notifice prim ă riei pe raza c ă reia se afl ă  
terenul concesionat ş i la care a fost inregistrat contractul de 
concesiune once modificare a nivelului redeven ţ ei. 

(6) Concesionarul are interdicjia de a subconcesiona sau cesiona, 
total sau partial contractul de concesiune. 

III. Termenul 
Art. 3. (1) Durata concesiunii este de 7 ani, incepand de la data de 

/ 	/2023 pan ă  la 	/ 	/2030 
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privata poate fi prelungit prin 
acordul de vointa al p ă rtilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata 
insumată  s ă  nu depaş easea 49 de ani, in urma adopt ă rii unei Hotă rari de 
Consiliu Judetean, in urma unei solicitari a concesionarului cu minim 6 luni 
inainte de expirarea eontractului de concesiune. 

IV. Redeven ţ a 
Art. 4. (1) Nivelul redeventei este de 	 lei/ha/an aş a cum a fast 

specificat  în oferta de pret pentru suprafa ţ a de 78,4071 ha concesionat ă  , jar 
valoarea total ă  a redeventei este de   lei/an ş i se va plati dup ă  cum 
urmeaz ă : 

g) pentru contractele incheiate pand la 31 inlie, redeye* se pl ă te ş te  in  
două  tran ş e, respectiv: 50% din cuantumul redeventei in termen de 30 de 
zile de la data semn ă rii contractului jar diferenta de 50% pană  la data de 
31 octombrie. 

h) pentru urmă torii ani ai coneesiunii, redeven ţ a se plate ş te in dou ă  tranş e, 
respectiv: 50% din cuantumul redeventa pan ă  la data de 31 iulie iar 
diferenta de 50% p ă nă . la  data de 31 octom brie. 
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i) pentru perioada cuprins ă  intre 01 lanttarie a ultimului an al concesiunii 
*i data incet ă rii contraetului redeventa, se pl ă te ş te pand la data de 31 
ianuarie a anului respectiv. 
(2) Redeventa Sc indexeaz ă  anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inflatie 

comunicat de Institutul National de Statistic ă  pentru anul precedent. 

V. Plata redeventei 
Art. 5. (1) Plata redeventzi se face de că tre concesionar in contul nr. 

IBAN R089TREZ39121A300530XXXX des chis k Trezoreria Municipiului 
Slobozia, la tennenele *i in conditiile prev ă zute la art.4 din prezentul contract, 
pe baza facturii emise de concedent. 

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

(3) Dac ă  in termen de 15 zile de la transmiterea somatiei de plată , 
concesionarul nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de 
drept, fk ă  interventia instantelor judec ă tore*ti, prezenta clauz ă  echivaland unui 
pact comisoriu de gradul IV, conform art.1553 din Codul Civil ş i se procedeaz ă  
la revenirea terenurilor la dispozitia concedentuluifă ră  nicio obligatie a acestuia 
fată  de concesionar, 

(4) Concesionarul r ă mdne obligat s ă  pl ă teasc ă  redeventa datorat ă  pană  la 
retragerea terenului concesionat, stabilit ă  prin procesul verbal de predare-
primire ş i a penaliz ă rilor de inthrziere, calculate potrivit art.11 alin.2 din 
prezentul contract datorate pan ă  la plata integral ă  a sumelor din concesionare . 

VI. Documentele contractului : 

Art. 6. (1) Documentele contractului sunt : 
Oferta de pret parte integrant ă  din prezentul contract 
Caietul de sareini al licitatiei de concesionare 

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

conditiile legii de o societate bancar ă , sau o societate de asigură ri. 

VII. Drepturile si obligatiile partilor 

Art. 7,1. - Drepturile *i obliga ţ iile concedentului : 
a) S ă  predea terenul concesionarului  hi.  termen *i in eonditiile stabilite de 

prezentul contract; 
b) Să  îl  garanteze pe concesionar de evictiune total ă  sau parţ ială , precum ş i  

de vieiile ascunse ale lucrului pe care concesioneaz ă ; 
c) Să  nu ia niciun fel de mă suri  •in leg ă tur ă  cu exploatarea terenului 

concesionat, de natur ă  s ă -1 tulbure pe concesionar; 
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d) S ă  controleze oricand modul in care concesionarul exploateaz ă  terenul 
concesionat. Pe timpul controlului, proprietarul va fi insotit de 
concesionar sau de un imputernicit at acestuia; 

e) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabil ă  a concesionarului 
si in prezenta reprezentantului acestuia, cu exceptia cazurilor Cand 
concesionarul isi d ă  acordul, in scris, cu privire la verificarea in absenta 
sa sau când aceasta are rolul de a constata situatii de fapt reclamate, in 
ş cris, de concesionar. 
In caz de tulbur ă ri ale tertilor in exploatarea normal ă  a terenului, s ă  
actioneze impreun ă  cu concesionarul, potrivit legii, pentru incetarea 
actelor de tulburare; 

g) S ă  primease ă , la incetarea contractului, terenul care a f ă cut obiectul 
acestuia. 

h) Concedentul are dreptul s ă  modifice in mod unilateral partea reglementara 
contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul 
national sau judetean, notificând acest fapt concesionarul . 

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

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

k) Concedentulare dreptul ca pe parcursul derul ă rii contractului, dac ă  
interesul public, judeţ ean sau national o impune, prin act aditional la 
prezentul contract, s ă  reduc ă  suprafata concesionat ă  in condi ţ iile  art 14 

Art. 7,2. - Drepturile ş i obligatiile concesionarului : 
a) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe 

cheltuiala sa, bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune. 
b) S. primeasc ă  terenul concesionat la termen si in conditiile stabilite de 

prezentul contract; 
c) Să  foloseasc ă  terenul pe care 1-a concesionat in scopul pentru care a fost 

concesionat, dup ă  cum s-a prezentat in oferta depus ă  la licitatia in 
conditiile stabilite prin contract; 

d) S ă  nu degradeze terenul concesionat; 
e) S ă  nu schimbe categoria de folosint ă  a terenului concesionat fă ră  acordul 

scris al concedentului ; 
f) Să  plă teasc ă  redevenţ a la termenul si in conditiile prev ă zute la cap. IV; 
g) Să  ceară  acordul concedentului pentru efectuarea eventualelor investitii 

pe teren; 
h) S ă  suporte taxele de incheiere, inregistrare *it publicitate a contractului de 

conces iune ; 
i) Si comunice concedentului ş i s ă  solicite acestuia s ă  intervin ă  in cazurile 

in care este tulburat de terti in exploatarea terenului concesionat ; 
j) La incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul concesionat in 

starea In care 1-a primit de la concedent; 
k) S ă  pl ă tease ă  impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea 

terenului concesionat; 
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1) S ă  depun ă  in termen de 5 zile lucr ă toare la prim ă ria in a c ă rei raz ă  
teritorial ă  se afl ă  bunurile concesionate, un exemplar a prezentului 
contract de concesiune, pentru a fi inregistrat in registrul special ţ inut de 
secretarul consiliului local ş i s ă  comunice concedentului o copie 
inregistrat ă  a contractului de concesiune. 

m) Concesionarul este obljgat s ă  asigure exploatarea eficient ă , in regim de 
continuitate *i de permanen ţă , a bunurilor care fac objectul concesiunii, 
potrivit obiectivelor stabilite de c ă tre concedent i ofertej de categoric de 
cultură  depuse la licitaţ ia 

n) Concesjonarul este obligat s ă  respecte condi ţ iile impuse de protec ţ ia 
mediului. 

o) La incetarea contractuluj de concesiune prin ajungere la termen sau din 
alte cauze prev ă zute in prezentul contract, concesionarul este obligat s ă  
restituie proprietarului, pe baz ă  de proces-verbal de predare-primire, in 
deplină  proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit ş i libere de once 
sarcini. 

p) Concesionarul, in situaţ ia in care dore*te construirea unor objective cu 
caracter provizoriu, este obljgat s ă  ob ţ ină  autorizaţ ie de construire, 
conform Legii nr.5011991, care s ă  conţ in ă  obligatoriu avizul favorabil al 
concedentuluj 

q) in cazul in care concesionarul sesizeaz ă  existenţ a sau posibilitatea 
existentei unei cauze de natur ă  s ă  conducă  la imposibilitatea de 
exploatare a terenului, va notifica deindat ă  dar nu mai târziu de 15 zile 
de la data constat ă rii nest rapt conedentului , in vederea lu ă rij m ă surilor 
cc se impun pentru asigurarea continuit ăţ ii exploat ă rii terenului. 

r) Concesionarul este obligat s ă  nu deterioreze sau distrug ă  construc ţ iile sau 
amenaj ă rile aflate pe terenul concesionat, respectiv: drumuri, canale de 
aduc ţ iune, canale de desecare, precum *i s ă  execute, on de ate on este 
necesar, repara ţ ii la aceste bunuri, pe cheltuiala proprie, in vederea bunei 
func ţ ionă ri a acestora. 

s) S ă  indeplineasc ă  Cu bun ă  credin ţă , toate obliga ţ iile contractuale cc îi  
revin, inclusive cele rezultate din caietul de sarcini 

VIII. Garantii 

Art.8.1.(1)  n  termen de 30 de zile de la data incheierii contractuluj de 
concesiune , concesionarul va depune cu titlu de garantie, suma de 	 
lei, reprezentând o cota procentual ă  de 10% din suma datorat ă  concedentuluj cu 
titlu de redeven ţă  aferent ă  unui an calendaristic de concesiune, pentru 
prelevarea major ă rilor de intarziere *i sumelor datorate concedentului de c ă tre 
concesionar, in baza contractului de concesiune. 

(2) Neplata garan ţ iej termen de 5 de zile de la implinirea termenului 
prevă zut la alin.(1), atrage dup ă  sine transmiterea de c ă tre concedent a unei 
somaţ ii de plat ă , că tre concesjonar.  
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(3) Dac ă  in termen de 5 zile de la transmiterea somafiei de plat ă , 
concesionarul nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de 
drept, Mr% interventia instantelor judec ă toresti, prezenta clauz ă  echivalând unui 
pact comisoriu de gradul W, conform art.1553 din Codul Civil ş i Sc procedeaz ă  
la revenirea terenurilor la dispozitia concedentuluif ă ră  nicio obligatie a acestuia 
fată  de concesionar. 

Art.8.2. Garantia se returneaz ă  la cererea scris ă  a concesionarului, in 
termen de 7 zile de la incetarea contractului de concesiune, dac ă  aceasta nu a 
fast utilizat ă  de care concedent, pentru prelevarea penalit ă tilor de intarziere ş i 
sumelor datorate concedentului de care concesionar, in baza contractului de 
concesiune. 

Art.8.3. Garantia se constituie printr-un instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancar ă , sau o societate de asigur ă ri ş i devine 
anex ă  la contract. 

Art.8.4. Garantia poate fi constituit ă  ş i prin depunere in numerar a 
valorii aceasteia la casieria Consiliului Judetean Ialomita pentru valori pan ă  la 
5.000 lei 

Art.8.5.(1) Garantia trebuie s ă  fie constituit ă  in suma ş i pentru perioada 
de valabilitate prev ă zute In contractul de concesiune. 

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

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

(4) Concesionarul are obligatia de a reinnoi garantia dac ă  aceast ă  nu 
acoper ă  initial intreaga perioad ă  a contractului de concesiune . 

Art.8.6.Garantia se poate depune ş i la Trezoreria Slobozia, prin ordin de 
plată , in contul concedentului nr. IBAN-R067TREZ3915006XXX000121 
deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia sau la casieria Consiliului 
Judettan Ialomita. 

IX. incetarea contractului de concesiune 
Art.9.1. Prezentul contract de concesiune Inceteaz ă  prin 

a) intelegerea p ă rtilor, pentru motive intemeiate veriticate ş i acceptate de 
coneedent, sub conditia achit ă rii de c ă tre concesionar, a redeventei ş i a 
altor obligaţ ii izvorate din contract. 

b) La expirarea duratei stabilite in contract. 
c) Iii cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea 

unilateral ă  de care concedent, cu plata unei desp ă gubiri juste ş i 
prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fund competent ă  
instanta de judecat ă ; 

- 28 - 



d) in cazul imposibilit ăţ ii objective a concesionarului de a exploata terenul 
conesionat prin renun ţ are, ĺă ră  plata unei desp ă gubiri; Renuntarea la 
concesionarea bunului din partea concesionarului, f ă rd plata unei 
despagubiri, la deteriorarea, dintr-o cauz ă  de forţă  majoră , a bunului 
concesionat sau In cazul imposibilit ăţ i objective a concesionarului de a 
exploata terenul (imposibilitate dovedit ă  cu acte de c ă tre concesionar 
acceptat ă  de concedent; in acest caz concesionar va notifica concedentul, 
in termen de 10 zile de la constatarea situatiei intervenite, despre 
imposibilitatea obiectiv ă  de realizare a activit ăţ ii. Imposibilitatea 
obiectiv ă  de a exploata bunul poate fi invocat ă  in cazul falimentului sau 
al dizolv ă rii societ ăţ ii concesionare. 

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

Art.9.2. Rezilierea contractului intervine 

a) in cazul nerespect ă rii obligaţ illor contractuale de c ă tre concesionar, prin 
reziljerea unilateral ă  de catre concedent, cu plata redeven ţ ej datorat ă  
pentru anul calendaristic respectiv in care are loc rezilierea contractului 
ş i a eventualelor penalit ăţ i de int ă rziere aferente in sareina 
concesionarului Cu o notificare prealabila de 15 zile; 

b) in cazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de c ă tre concedent, prin 
rezilierea unilateral ă  de c ă tre concesionar, cu plata de desp ă gubiri in 
ş arcina concedentului cu o not ificare prealabild de 15 zile; 

c) In cazul in care concesionar nu exploateaz ă  terenul in scopul in care a 
fost concesionat cu obliga ţ ia pentru concesionar de a pl ă ti redeven ţ e 
pentru anul calendaristic respectiv in care are loc rezilierea contractului. 

d) Neplata redeven ţ ej atrage dup ă  sine transtniterea de c ă tre concedent a 
unei somaţ ii de plat ă , care concesionar. Dac ă  in termen de 15 zile de la 
transmiterea soma ţ iei de plat ă , concesionar nu a efectuat plata, atunci 
contractul de coneesiune este reziliat de drept , f ă ră  interven ţ ia instan ţ elor 
judecă tore ş ti, prezenta clauz ă  echival ă nd unui pact comisoriu de gradul 
IV, conform art.1553 din Codul Civil ş i se procedeaz ă  la revenjrea 
terenurjlor la dispozi ţ ia concedentului fă ră  nicio obligaţ ie a acestuja N ă  
de concesionar. 

9.2.1 Predarea preluarea terenurilor care fac obiectul acestui contract se 
va face pe baz ă  de proces-verbal incheiat intre par ţ i, in prezen ţ a unui 
reprezentant al prim ă riei pe raza c ă rela se afl ă  terenul concesjonat. 

a, Concesjonar va fi in ş tiin ţ at de c ă tre coneedent de data semn ă rii 
procesului verbal cu 7 zile inainte de data stabilit ă , 

b. in cazul in care dup ă  semnarea contractului de concesiune, concesionar 
sau un reprezentant al acestuia nu se prezint ă  sau refuz ă  s ă  semneze 
procesul verbal de predare-preluare a terenurilor Sc va aplica procedura 
reglementata de punctul 3.9 din caietul de sarcini, anex ă  la prezentul 
contract, 

c. in caz de neprezentare a concesionar sau reprezentantul imputemicit al 
acestuia, la procesul de predare preluare a terenurilor datorit ă  rezilierii 
contractului, procesul verbal va fi semnat in lipsa, bunurile trecand in 
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administrarea Consiliului Judetean Ialomita, libere de once sarcini, 
procesul verbal fund opozabil concesionarului • 

d. in mod similar se procedeaz ă  ş i in cazul refuz ă rii semn ă rii procesului 
verbal de c ă tre concesionar sau reprezentantul imputernicit at acestuia. 

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

X. Gauze contractuale referitoare la obligatiile de mediu intre 
concedent ş i concesionar 

Art.10.1. Concesionar trebuie s ă  exploateze terenul in conformitate cu normele 
de mediu impuse de legislatia in vigoare, acesta fund singurul responsabil 
pentru once daun ă  produs ă  tertilor sau pentru nerespectarea normelor in aceast ă  
materie. 

XI. Ră spunderea contractual ă  
Art.11.1.Nerespectarea de catre p ă rtile contractante a obligatiilor cuprinse in 
prezentul contract de concesiune atrage r ă spunderea contractual ă  a p ă rtii in 
culp 6. 
Art.11.2.Pentru nerespectarea obligatiei impus ă  de art.5 alin,(1) din prezentul 
contract, concesionar va pl ă ti penaliz ă ri de intarziere, de la scadent ă  pand in 
momentul pl ă tii, in cuantum de 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere, stabilite 
in conformitate cu prevederile art.1535 alin.(1), din Legea nr.28712009, privind 
Codul Civil. 
Art.11.3. Nerespectarea prevederilor contractuale in mod culpabil, dă  dreptul 
concedentului, in conditiile art. 1553 alin (2) partea final ă  din Codul Civil, s ă  
rezilieze de drept contractul, f ă ră  altă  formalitate ş i fait interventia instantelor 
de judecat ă . 

XII. Definitii 
Art.12.1. Forta major ă  (art.1351, alin.(2) Cod Civil) — este once eveniment 
extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil 
12.1.1. Forta major ă  exonereaz ă  p ă rtile contraetante de indeplinirea obligaţ iilor 
asumate prin prezentul contract, pe toat ă  perioada in care aceasta actioneaz ă . 
12.1.2. indeplinirea eontractului va fi suspendat ă  in perioada de actiune a fortei 
maj ore, dar fă ră  a prejudicia drepturile cc li se euveneau p ă rtilor pand hi aparitia 
acesteia. 
12.1.3. Partea contractant ă  care invoc ă  forla major ă  are obligatia de a notifica 
celeilalte p ă rti, imediat ş i in mod eomplet, producerea acesteia ş i s ă  ia once 
mă suri care îi stau la dispozitie in vederea limit ă rii consecintelor, 
12.1.4. Dac ă  forta major ă  actioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va actiona o perioad ă  
mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rti 
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incetarea de plin drept a prezentului contract, Ord ca vreuna dintre p ă rti s ă  poat ă  
pretind ă  celeilalte daune-interese. 
Art.12.2.Prin caz fortuit se intelege acele imprejur ă ri care au intervenit ş i au 
condus la producerea prejudiciului ş i care nu implied vinov ă tia paznicului 
juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore. 

XIII. Litigii 
Art.13.1. Solutionarea litigiilor de once fel ce decurg din executarea 

prezentului contract de concesiune se realizeaz ă  potrivit prevederilor Codului 
Civil. 
Art.13.2. Concedentul ş i concesionar vor depune toate eforturile pentru a 
rezolva pe cale amiabil ă , prin negociere, once neintelegere sau disput ă  care se 
poate ivi intre ei in cadrul sau in leg ă tură  cu indeplinirea contractului. 
Art.13.3, Dac ă , dup ă  30 de zile de la inceperea acestor negocieri, concedentul ş i 
concesionarul nu reu ş esc sd rezolve in mod amiabil o divergent. contractual ă , 
&care poate solicita ca disputa s ă  se solutioneze de c ă tre instantele 
judec ă tore ş ti competente de la domiciliul concedentului, potrivit dreptului 
comun. 

XIV. Alte elauze 
Art.14.(1) in situatia in care pe parcursul deruldrii prezentului contract, 
interesul interesul public national sau judetean o impune, prin act aditional se va 
proceda la reducerea cu un procent de pan ă  la 5% a suprafetti concesionate, cu 
reducerea corespunzatoare a redeventei viitoare datorat ă  de concesionar pentru 
suprafata respectivd. 
(2) Dacă  interesul public national sau judetean in temeiul c ă ruia s-a diminuat 
suprafata concesionat ă  cu pin ă  la 5%, nu mai subzistă , aceast ă  suprafaţă , va 
reveni fă ră  o nouă  procedur ă  de licitatie la concesionar initial, cu majorarea 
corespunz ă toare a redeventei datorate. 
(3) Predarea-prirnirea terenului prev ă zut la aliniatele (2) ş i (3) se face pe baz ă  de 
proces verbal incheiat la data in care intervine modificarea suprafetei. 

incheiat ast ă zi, 	 2023, in 3 (trei) exemplare, dintre care 
unul la concedent, ş i 2(doud) la concesionar cu obligatia de a inregistra ş i preda 
un exemplar la Consiliul Local pe raza cdruia se afld terenul concesionat 

CONCEDENT, 	 CONCESIONAR , 
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Formular nr. 1 
Ofertant 

(denumire/numele) 

DECLARATIE DE PARTICIPARE 
pentru procedura de licitatie in vederea Concesion ă rii unei suprafete de 

78,4071 ha teren cu destinalia agricolă  categoria de folosinfă  agricol 
situată  in extravilanul comunei Giurgeni 

Catre, 

Urmare a anuntului publieat in 	 , in data de 	  
Prin prezenta, 
Noi, 	  

(denumirea ofertantului) 
Ne manifest ă m intentia ferm ă  de participare la licitatia public pentru 

Concesionarea unei suprafete de 78,4071 ha teren cu destinalia agricolei 
categoria de folosin ţă  agricol situată  in extravilanul comunei Giurgeni, 
organizat ă  in sedinta public ă  la data de 	  de Consiliul 
Judeţ ean Ialomita. 

Am luat la cunostint ă  de conditiile de participare la licitatie, conditiile 
respingerii candidaturii, conditiile de pierdere a garantiei de participare la 

prevă zute in documentatia de atribuire ş i tie asum ă m responsabilitatea 
pierderii lor in conditiile stabilite. 

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

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

Semn ă tura Ofertant 

L.S 

Formular nr. 2 

Ofertant 

(denumire/numele) 

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE 

Subsemnatul/a 	 av3nd 	functia 

de 	  in calitate de reprezentant al Ofertantului 

cu 	sediul 	in 

Declar pe propria r ă spundere, sub santiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, c ă  nu ne afl ă m in nici una dintre urm ă toarele situ*: 

sunt declarat, conform legii in stare de incapacitate de plat ă ; 
b) pl ă tile/conturile imi sunt blocate conform unei hot ă ră ri judecă toresti; 
c) mă  fac vinovat de declaratii inexacte, cu rea-credint ă , cu privire la 

informaţ iile solicitate de Concedent, in vederea select ă rii 
Concesionarului; 

d) am inc ă lcat in mod gray, cu rea-credint ă , prevederile unui alt 
contract de concesiune bunuri proprietate public ă . 

Nume: 

Semnatura: 

Data: 
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Formular nr. 3 
Ofertant 

(denumire/numele) 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in prevederile 

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

1.Subsemnatul/a 	 ,reprezentant 
legalrimputernicit al 	  

(denumirea/numele si sediul/adresă  operatorului economic) 
in calitate de ofertant la procedura de atribuire a contraetului de Concesionarea 
unei suprafete de 78,4071 ha teren cu destinaţ ia agricolă  categoria de 
folosin ţă  agricol situată  in extravilanul comunei Giurgeni„ declar pe proprie 
ră spundere sub sanctiunea excluderii de la procedura de atribuire si sub 
sanetiunile aplicate faptei de fals in acte publice, c ă  nu mă  aflu in situatii 
potential generatoare de conflict de interese sau once situatii care ar putea duce 
la  aparitia unui conflict de interese in sensul art. 321 din OUG 57/2019, cum ar 
fi urmă toarele: 
1.Participarea direet ă  in procesul de verificare/evaluare a ofertelor. 
2. Participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a urm ă toarelor 
persoane: 

a) soVsotie, rud ă  sau afin p ă nă  la gradul al 11-1ea inelusiv inclusiv Cu 
ofertantul; 
b) sot/sotie, rud ă  sau afin 'Ana la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac 
parte din consiliul de administratie, organul de conducere on de supervizare 
al ofertantului; 
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c) persoane care de ţ in pă rţ i sociale, p ă rţ i de interes, ac ţ iuni din capitalul 
subscris al ofertantului sau persoane care fac parte din consiliul de 
administraţ ie, organul de conducere on de supervizare al ofertantului; 
d) membri in cadrul consiliului de administra ţ ie/organului de conducere sau 
de supervizare al ofertantului ş i/sau ac ţ ionari on asociaţ i semnificativi 
persoane care stint so ţ /soţ ie, rud ă  sau afin p ă nă  la gradul al H-lea inclusiv ori 
care se afl ă  in rela ţ ii comerciale cu persoane cu funclii de decizie in cadrul 
Concedentului. 

3. Nominalizarea pentru executarea contractului persoane care sunt so ţ /so ţ ie, 
rudă  sau afin pan ă  la gradul al II-lea inclusiv on care se afl ă  in relaţ ii comerciale 
cu persoane cu func ţ ii de decizie in cadrul Concedentului. 
4. Implicarea in elaborarea documentaliei de atribuire de natur ă  a defavoriza 
concurenta. 

In sensul celor de mai sus, am depus Certificat constatator eliberat de 
Ministerul Justi ţ iei - Oficiul Registrului Comer ţ ului (sau echivalent in cazul 
persoanelor juridice str ă ine) sau extras din Registrul ac ţ ionarilor, certificate de 
administrator, in cazul societ ăţ ilor pe actiuni, din care s ă  rezulte c ă  nu avem 
acţ ionari persoane care sunt so ţ /so ţ ie, rud ă  sau afin p ă nă  la gradul al patrulea 
inclusiv sau care se afl ă  in relaţ ii comerciale cu persoanele men ţ ionate mai sus. 

Data: 

Semnă tura Ofertant 



Formular nr. 4 

OFERTANTUL 

(c1' enumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ  

C ă tre: 
CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A - 

Slobozia, Piata Revolutiei, nr.1, jud. lalomita 

Examinand documentatia de atribuire„ 
ne oferim ea, in 

(numele oferiantului) 
conformitate cu prevederile $i cerintele cuprinse in documentatia mai sus 
mentionată , s ă  concesion ă m la pretul de : 

1. lei/ha/an ,suprafata de 78,4071 ha 
(cifre ş i litere) 

2. Obiectul Concesiunii 

Ne angaj ă m s ă  mentinem aceast ă  ofert ă  valabil ă  pentru o durat ă  de 90 
(noufizeci) zile, de la data depunerii ofertei $i ea va r ă mane obligatorie pentru 
noi ş i poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate 
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Pană  la incheierea ş i semnarea contractului de concesiune aceast ă  ofert ă , 
impreun ă  cu comunicarea transmis ă  de dumneavoastr ă , prin care oferta noastra 
este stabilit ă  câş tigă toare, vor constitui un contract angaj ant intre noi. 

Am inteles ş i consimtim c ă , in cazul in care oferta noastr ă  este stabilit ă  ca 
fiind a ş tigă toare, s ă  constituim cu titlu de garantia o suma in conformitate cu 
prevederile din documentatia de atribuire. 

Data 	/2023 	 Semnă tura ofertant 

Formular nr. 5 
Ofertant 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 
privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social ş i cu 

privire la relatiile de munc ă  pe toat ă  durata de indeplinire a contractului 
de concesiune bunuri proprietate privat ă  

Subsemnatul/a 	 reprezentant 

legal / imputernicit al 	  

(denumireainumele ş i sechu/odresa ofertantulta), 

in calitate de ofertant la procedura procedura de licitatie pentru Concesionarea 

unei suprafete de 78,4071 ha term cu destinatia agricohl - categoria de 

folosiniel agricol situalei in extravilanui comunei Giurgeni organizată  de 

Consiliul Judetean Ialomita, declar pe propria r ă spundere, c ă  la elaborarea 

ofertei am tinut cant de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante din 

domeniile mediului, social ş i al relatiilor de muncă  pentru activit ă tile ce se vor 

desfăş ura  pa  parcursul îndeplinirii contractului de coneesiune, in conformitate 

cu prevederile Legii securit ă tii ş i să nă tă tii in munc ă  nr. 319/2006, Legea 

265/2006 privind aprobarea QUO 195/2005 privind protectia mediului ş i ale 

celorlalte reglement ă ri aplicabile. 
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Data: 	 

Semn ă tura Ofertant 

L.S 

Formular nr. 6 

OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

INFO RMATII GENERALE 

Denumirea/numele: 	  

Codul 

BJ./CI. seria 	Nr. 	  

C.N.P. 
(pentru persoane fizicc) 

Adresa sediului central: 

Telefon:  

Fax: 

E-mail: 

Certificatul de inmatriculare/inregistrare 	  
(numarul, data si local de inmatriculare/inregistare) 

Obiectul de activitate 
(in conformitate C1.1 prevederile dn statutul propriu) 
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C.U.I./C.I.F. 

Cant de Trezorerie 	 

Cont Banear 	 

Persoan ă  de deeizie : 
(Nume ,prenume, funetia) 

Ofertant 

(senmatura autorizata) 



ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMITA 

 

Member ot CISO Federation 

 

 

IRIIIR SIMTEX  0 
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM 

ISO 9001 

 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia - Piap Revolu ţ iei Nr. 1 

web: www.cicnet.ro  
e-mail:  cji@cicriet.ro  

PRE Ş EDINTE 
	

Nr.  -Wd 	P2--  O 	.2023 

REFERAT DE APR  OBARE 
la proiectul de hotă rii re privind concesionarea unei suprafete de 78,4071 ha, teren cu 

destina ţ ia agricolă  — categoria de folosint ă  arabil, situat ă  în extravilanul comunei Giurgeni 

Prin proiectul de hotă retre supus dezbaterii plenuhti Consiliului Judeţ ean Ialomiţa 
se propune aprobarea concesiondrii unui teren in suprafaţei de 78,4071 ha cu destinaţ ia 
agricold categoria de folosinici arabil, proprieta tea privatei a judeţ ului Ictlomi ţa, sitztat in 
extravilanul comunei Giurgeni. 

Conform prevederilor art.303 aim. (1), coroborate cu art. 362 aim. (1) din Ordonanţet 
de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare „bunurile proprietate privatd pot fi concesionate de că tre unităţ ile 
administrativ-teritoriale in baza unui contract de concesiune de bunuri proprietate privatd", 
in urma unei licitaţ ii organ izate in condiţ iile legii. 

Terenul  cc urmeazd a fi concesionat este proprietatea privatei a judeţ ului Ialomiţa, are 
destinaţ ia agricold — categoria de folosinţd arabil, o suprafaţă  de 78,4071 ha, situat in 
extravilanul comunei Giurgeni, identificat i delimitat in teritoriu prin cartea fitnciard 
nr. 22076— Moduhd nr. 1. 

Proiectul de hotă rdre propune aprobarea "Studiuhti de oportunitate" privind 
concesionarea prin licitaţ ie i "Documenta ţ ia de atribuire", in care sunt detaliate condiţ ide 
de participare la licitaţ ie, nivelul minim al redeven ţei de la care se pornaş te licitaţ ia, 
respectiv 500 lei/ha/an si alte informaţ ii specifice derulă rii pro cedurilor de licitaţ ie, intreaga 
procedurd de concesiune respectand reglementdrile legale in materie. 

Concesionarea terenulzti se realizează  prin procedura de licitaţ ie, detaliată  in 
Documenta ţ ia de atribuire. Terenul se concesioneazd cu scopul cresterii animalelor 
folosin ţa ca peisune naturalii, conform date/or din Studiu de Oportunitate/Caietul de sarcini, 
jar durata concesiunii este de 7 ani. 

Perioada de concesionare a terenului poate fi prelungită  prin acordul de voinţei al 
peirţ ilor, incheiat in forma-  scrisei, prin Hotă reire de Consiliului Judeţean, cu condiţ ia ca 
durata insumată  sei nu depeiş ească  49 de ani potrivit art. 306 din Ordonanţa de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificeirile yi completdrile 



ulterioare,  la solicitarea concesionarului inregistratit la concedent Cu minim 6 hini inainte de 
expirarea duratei contractului de concesiune. 

Pentru atribuirea contractuhti de concesiune, prin pro iectul de hotardre se propune 
constituirea cornisiei de evaluare, din a ccirei componenţ ii fac pane func ţ ionari pub lici din 
cadrul direcţ iei de specialitate a Consiliului Judeţean lalomiţa ş i un reprezentant la 
Administra ţ iei Judeţ ene a Finanţelor Pub/ice Ialomiţ a. 

Aspectele prjvind organizarea ş i desAs.urarea licitaţ iei publice, atribuţ iile 
modalitatea de desfii surare a activittiţ ii comisiei de evaluare a ofertelor stint detaliate in 
raportul direcţ iej de specialitate din cadrul Consiliuluj Jude ţean lalomiţ a dommenta ţ iile 
supuse spre aprobare. 

Constatdnd că  surd indeplinite condiţ iile de necesitate i de oportunitate, propun 
Consilittlui Judeţean lalomiţa adoptarea hotcirdrii in forma si con ţ inutul prezentate 
in project. 

Tehnoredactat 
Dogarn Milan 
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RAPORT 
la proiectul de hotă rdre privind concesion area prin Licitapie a unei suprafepe de 

78,4071 ha teren cu destinapia agricold - categoria de folosinpă  arabil 
situată  în extravilanul comunei Giurgeni 

Îri conformitate Cu prevederile art.173, alin.(1), lit.c) ş i alin.(4), lit.b], art.362, 
alin.(1) ş i alin.(3) coraborat Cu prevederile art.302-art.331 din OUG.57/2019 privind 
Codul Administrativ - bunurile proprietate privat ă  pot fi date In in administrare, 
concesiune sau Inchiriate dup ă  caz. 

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

Consiliul judetean Ialomita are la aceast ă  dat ă  In domeniul privat al judetului, 
suprafa ţ a de 78,4071 ha teren cu destinatia agricol ă  - categoria de folosint ă  arabil, 
situat ă  in extravilanul comunei Giurgeni, suprafa ţă  ce este liber ă  de sarcini ca urmare a 
a Incetă rii la termen a contractului de arend ă  nr.4.257/15.03.2018 . 

Terenul solicitat se afl ă  identificat partial In C.F.22076 având urm ă toarele categorii 
de teren : 

Nr. 
Modul 

Carte 
funciară  

Suprafata 
Totală  (ha) 

Arabil 
(ha) 

Ape 
(ha) 

Canale 
(ha) 

Drumuri 
(ha) 

C.C.(diguri) 
(ha) 

1 22076 78,4071 78,4071 0 0 0 0 

Modul nr.1 - in suprafata de 78,4071 ha, cuprins ă  In cartea funciar ă  nr. 22076 
partial, este situat ă  In partea de nerd a terenului de ţ inut de judetul lalomi ţ a, pe 
teritoriul U.A.T. Giurgeni, fiind situat ă  la o distan ţă  de aproximativ 0,5 km fat ă  de 
Berte ş tii de Jos ş i Berte ş tii de Sus, jud. Br ă ila ş i aproximativ 4 km de Gura Ialomitei 
Vecin ă tăţ i: 
1. - Nord - limita jude ţ ului Bră ila (dig regularizare Cd 25); 
2. - Sud teren concesionat de S.C. Green Harvest S.R.L.; 
3. - Vest - bratul Borcea (dig regularizare Cd 25); 
4. - Est - dig regularizare Cd 25. 
Calitate a terenului In urma studiului pedologic este urmgtoarea : 



UNITATEA TERITORIALA DE SQL (U.S) NR. 11 
o 	DENUMIREA: Aluviosol molic, slab 	proxihiposalic, moderat epihiposalic, 
puternic batihiposalic argila lutoasa/lut nisipos mediu 
• Localitatea Giurgeni jude ţ ul Ialomita. 
• Profil:11; Coordonate: N 44°49'108"; E 27'48726"; 
Condi ţ ii naturale  în care apar: 
- relief 	 luncă  plana; 
- roca mam ă 	 depozite fluviatile; 

adancimea apei freatice 1-1,5 m. 
CARACTERISTICILE SOLULUI : 

MORFOLOGICE - Amscs1 0 - 35 cm, argila lutoasa, brun cenusiu foarte 
inchis10YR 3/2 in stare umeda si brun inchis 10YR 3/3 in stare uscata, structura 
masiva, puternic compacta, plastic, aleziv, coeziv, pan fini frecventi, efervescenta 
moderata, trecere clara; 

A/Cscs4 35 - 70cm., lut nisipos mediu, brun foarte inchis 10YR 3/2 in stare 
umeda si cenusiu inchis 10YR 4/1 in stare uscata, structura slab dezvoltata grauntoasa 
medie, slab plastic, slab adeziv, slab coeziv, efervescenta moderata, trecere clara; 

Cscs6 70 - 120 cm,lut nisipos mediu, brun galbui inchis 10 YR4/6 in stare 
umeda si brun galbui 10 YR 5/6 in stare uscata, nestructurat, slab plastic, slab adeziv, 
slab coeziv, efervescenta moderata. 
CHIMICE: 

reac ţ ia solului este slab alcalina 
- con ţ inutul din carbonati este moderat 

continutul de humus este mic ; 
aprovizionarea  cu fosfor si cea Cu potasiu mobil este mijlocie 

Nu a fast cultivat de aproximativ 14 ani, Incerc ă rile de a se cultiva atat cereale 
(grau,porumb) cat ş i lucern ă  au fost sortite e ş ecului datorit ă  compozi ţ iei sarace a 
solului, el fiind folosit ca p ă sune natural ă  pentru cre ş terea animalelor Li ultimii 12 ani. 

Criterii de Atribuire 
Criteriile de atribuire au fast stabilite conform prevederilor art.318 din 

OUG.57/2019 privind Codul Administrativ ş i sunt urm ă toarele 

Fl. Nivelul redeventei - 40% 	 40 p 
Algoritm de calculi: Punctajul pentru factorul de evaluare "Nivelul redeven ţ er se 
acord ă  astfel: 

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

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

F2. Capacitatea economico-financiar6 a ofertantilor Vechimea pe COD CAEN 014 
(ce ş terea animalelor), plante 	- 30% 	 30 p 

• Vechimea minima - 6 luni, nivel sub care se va acorda 0 puncte 
• Vechimea maxim -60 luni - nivel peste care nu se acord ă  punctaj suplimentar 
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Capacitatea economico-
financiar ă  a ofertan ţ ilor" se acord ă  astfel; 

2 
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a) pentru cea mai mare vechime se acord ă  punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare respectiv 30 puncte; 
b) pentru alt nivel de vechime cleat cel prev ă zut la litera a, se acorn punctajul se 
acord ă  astfel: 30 x „n"ivechimea cea mai mare 

F.3. Condi ţ ii specifice impuse de natura bunului Concesionat....30% 	30p 
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Condiţ ii specifice impuse de 
natura bunului Concesionat" se acord ă  astfel: 

a) pentru un num ă r mai mic de 300 animale se vor acorda   	Op; 
b) pentru un num ă r de animale cuprins intre 300 ş i 500 se vor acorda .......10p; 
c) pentru un num ă r de animale cuprins intre 	501 ş i 1.000 se vor 

acorda 	 20p; 
d) pentru un num ă r de animale mai mare de 1.000 se vor acorda 
	  .30p; 

Nota 1 - Ofertan ţ ii vor prezenta - Dovada detinerii de animale (adeverintă  emis ă  
de prim ă rie privind efectivele de animale declarate si fnregistrate în Registrul Agricol) 

TOTAL 	 100 puncte 

Pentru atribuirea contractului de concesiune prin proiectul de hot ă ră re se 
propune constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor in urm ă toarea structur ă : 
- Pre ş edinte Proca Gheorghe - Director Executiv - Direc ţ ia Achizi ţ ii i Patrimoniu 
- Secretarul Comisiei - Andrei Gabriela Nicoleta - Consilier- Direc ţ ia Achizi ţ ii 
Patrimoniu 
- Membrii: 
- Ş elaru Gheorghe- Consi tier- Direc ţ ia Achizi ţ ii ş i Patrimoniu 
- Fi ţ a Elena - Consilier- Direc ţ ia Achizi ţ ii ş i Patrimoniu 
- un reprezentant din partea Administra ţ iei Jude ţ ene a Finan ţ elor Publice Talomita; 
Membrii de rezervă  : 
- Pre ş edinte - Preda Mirela Genina - Ş ef Serviciu - Direc ţ ia Achizi ţ ii  i Patrimoniu 
- Secretarul Comisiei 	Pamblic ă  Carmen - Consilier juridic- Direc ţ ia Achizi ţ ii ş i 
Patrimoniu 
- Membrii: 
- Buzea Marian - Consilier juridic- Direc ţ ia Achizi ţ ii ş i Patrimoniu 
- Negoiu Mihai Cosmin - Consilier- Direc ţ ia Achizi ţ ii  i Patrimoniu 
- un reprezentant din partea Administra ţ iei Jude ţ ene a Finan ţ elor Publice Ialomita; 

Comisia de evaluare a ofertelor 	indepline ş te atribu ţ iile ş i iş i desfăş oar ă  
activitatea in conformitate cu prevederile art.317 din OUG.57/2019 - privind Codul 
Administrativ. 

Fa ţă  de cele de mai sus propunem dezbaterea proiectului de hot ă ră re privind 
privind concesionarea prin Licita ţ ie a unei suprafe ţ e a unei suprafe ţ e de 78,4071 ha 
teren cu destina ţ ia agricol ă  - categoria de folosin ţă  arabil situat ă  in extravilanul 
comunei Giurgeni pentru cre ş terea animalelor ş i folosin ţ a acestuia ca p ăş une natural ă  
ş i aprobarea acesteia in forma ş i con ţ inutul din proiect. 
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