CONTRACT DE CONCESIUNE Nr. //)/
Incheiat astäzi
PARTILE CONTRACTANTE
intre Primaria municipiului Caracal (Consiliul local al municipiului Caracal) cu sediul in Plata
Victoriei nr. 10, reprezentatkprin GHEOGHE ANGHEL. avand functia de Rrimar, in calitate de concedeni,
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calitate de concesionar, de altà parte.
In temeiul HG nr.168/2007 privind regimul concesiunilor de bunuri ce apartin domeniului public , a
din / (:Y .' e(.: X si a licitatiei din data de
Hotararii Consiliului Local Caracal nr. Zi42.

s-a incheiat urmatortil contract.
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

A T. 1 — Obiectut contractului este exploatanea unui bun, a unei activit91ii sau a unui serviciu public
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(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utili a urmat arele categorii,,de bun,un: „;
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c) bunuri proprii
III.

TERMENUL

ni, incepand cu data de r,/
ART. 2 (1) Durata concesiunii este de
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu eel mult jurnatate
din durata sa
REDEVENTA

2,
.(.4,;. lei, la cars se adaug5 T.V.A., platibila anual
ART. 3 — Redeventa este de
ni, urmând a n actualizata in functie
pana Ia data de 30.03 a anului urmator, pe o perioada 'de
de rata inflatiei.
PLATA REDEVENTEI

ART. 4 -- Plata redeventei se face prin:
Contul concedentului nr
Sau Ia casieria concedentului
.Neplata redeventei sau executarea Cu intarziere a acestei obligani conduce Ia plata de debänzi si penalitäti,
conform legislatiei in vigoare.
VI.

DREPTURILE PARTILOR

Drepturile concesionarului:

ART. 5 — (1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct pe riscul si pe raspunderea sa
bunurile, activitatile si serviciile publice ce fac obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptui de a folosi si a culeoe fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii,
potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de Orli prin contractul de concesiune.
Drepturile concedentului:

ART. 6 — Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de
realizare a investitiilor, precum si mociul in care este satisfäcut interesul public, prin reaiizarea activitätii sau
serviciului public, verificand respectarea obligatiilor asurnate de concesionar.

il

Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si acordarea unui
termen de grate de
La incetarea contractului de concesiune prin ajungere Ia termen concedentul are dreptul sä isi
manifeste intentia de a dobandi bunurile de preluare si de a solicita concesionarului incheierea contractului
de vanzare — cumparare au privire la aceste bunuri.
(4) Concedentul are dreptul sa modiflce in mod unilateral partea reglementara a contractului de
concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

VII.

OBLIGATILE PARTILOR

Obligatiile concesionarului:
ART. 7 — (1) Concesionarul este obligat s5 asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de
permanenta a bunului, care face obiectul concesiunii potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.
Concesionarul este obligat sä exploateze in mod direct bunurile, activitatile si serviciile publice
care fac obiectul concesiunii.
Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
Concesionarul este obligat sä plateasca redeventa.
Concesionarul este obligat sa realizeze urmatoarele investitii:
bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele tehnice)

termenele de realizare a investitiilor
investitiile care nu se amortizeaza pe durata concesiunii
avizele ce trebuie obtinute in cazul in care sunt afectate bunurile cu regim special.

..... • • • • •

e) standardele de calitate a activit5tilor si serviciilor prestate
•
(6) Concesionarul este obligat sä respecte condiVile impuse de natura bunurilor sau serviciilor
publice, protejarea secretarului de 'stat, materiale cu regim special, condiVi de sigurant6 in exploatare:
protectia mediului, protectia muncii, conditiile privind folosirea si conservarea patrimoniului etc.
La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sä
restituie concedentului in deplina proprietate bunurile retur in mod gratuit si libere de once sarcini.
la incetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sä incheie cu concedentul un
contract de vánzare — cumphrare avand ca object bunurile de preluare stabilite prin prezentul contract de
concesiune in privinta ccIrora concedentul
manifestat intentia de ale dobändi.
In termen de 90 de zile de Ia data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este
obligat
lei, reprezentand o cuts — parte
depun5 cu titlu de garantie, o suma de
din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.
La incetarea contractului de concesiune, din aite cauze decat prin ajungerea la termen
excluzand forta majors si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestarii
sau serviciului public, in conditiile stipulate in contract, !Ana la preluarea acestuia de concedent.
In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de
natura s5 conduc5 Ia imposibilitatea realizarii activitatii sau serviciului public va notifica de indata acest fapt
concedentului, in vederea luarii másurilor ce se impun, pentru asigurarea continuitatii activitatii sau
serviciului public.
Concesionarul este obligat s5 continue exploatarea bunului, desf5surarea activitatilor, prestarea
serviciului in aceste c,onditii stabilite de concedent in mod unilateral, potrivit art. 6 aliniatul (4) din prezentul
contract de concesiune f5r5 a putea solicita incetarea acestuia.
(13) Alte clauze
Obligatitle concedentului
ART. 8 — (1) Concedentul este obligat sa nu-1 tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor
rezultate din prezentul contract de concesiune.
Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de
cazurile prevAzute expres de lege.
Concedentul este obligat s5 notifice concesionarului aparitia oric5ror imprejurari de natura sã
aduca atingere drepturilor concesionarului.
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

ART. 9 — (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:
\

in ra y-dare:In

ennr• ocinnart

tiiii in na7iii instra- inarii de catre acesta a constructiei situate pe terenul

in cazul in care interesul national sau local o impune prin renuntarea unilaterala de catre concedent cu
plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului,
in cazul nerespectärii obligatirlor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina concesioanrului;
In cazul nerespectärii obligaliilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina concedentului;
La disparitia, dintr-o cauza de foga major& a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-I exploata, prin renuntare, fãrã plata unei despägubiri;
in cazul in care interesul national sau local o impune prin rascumpararea unei Concesiuni, care se poate
aprobat concesionarea, la propunerea
face numai prin act administrativ al organului care a
concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico — economica in care se va stabili
pretul räscumpararii. in aceasta situalie de incetare a concesiunii nu se percep daune.
g) Alte cauze de incetare a contractului de concesiune fara a se educe atingere cauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
(2) La incetarea din once cauza a contractului de cocnesiune, bunurile care au au Post utilizate de
concesionare in derularea cdogesiunii vorfi repartizate duph pin urnieaza:
C.4t< '6.1 .. At..
bunuri de retur 4e2aatt,/' 04,iuzie442tt
bunuri de preluare
c) bunuri proprii
RASPUNDEREA CONTRACTUALA

ART. 10 — Nerespectarea de catre pale contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de
concesiune atrage raspunderea contractualà a pârtii in culpá.

LITIGII
ART. 11 — (1) Litigii de once fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de
competenta instantei judec5tore§ti de drept comun.
(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii Ortile pot stipule in contractul be concesiune clauze
compromisuri.

Xl. ALTE CAUZE (clauze de reziliere conventional& cauze penale)
ART. 12
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XII.

DEFINITII

ART. 13 — (1) Prin fora majorã, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o
imprejurare extrema cu caracter exceptional, fare relatie cu lucru care a provocat dauna sau cu insusirile
sale naturale, absolut invizibila si absolut imprevizibila.
(2) Prin caz fort& se inteiege acele imprejuran care au intervenit si au condus la producerea
prejudiciului si care nu implic5 vinovatia paznicului juridic dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.
Prezentul contract de concesiune a Post incheiat in
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PÁRTILE CONTRACTANTE

intre Primaria municipiului Caracal (Consiliul local al municipiului Caracal) cu sediul in Plata
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OBIECTUL CONTRACTULU1 DE CONCESIUNE

ART,. 1 - Obiectul contractului este exploatarea unui bun, a u ei activitatii sau a unui serviciu public
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(3) in derularea contractului rde concesiU0,.‘ concesionarul va utiliza urmatQarele categorii de bunuri:
bunuri de retur
bunuri de preluare
c) bunuri proprii
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ART. 2 (1) Durata concesiunii eke
(2) Contractul de concesiun poke fi prelu it pentru o wrioada egala cu cel mutt jurnatate
din durata sa
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PLATA REDEVENTE!
ART. 4 - Plata redeventei se face prin:
Contulconcedentului nr............. ............... ............ . ........... . ...... ........ ...... ........... ........ .
Sau la casieria concedentului
Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligkii conduce la plata de dobanzi §i penalitäti,
conform legislatiei in vigoare.
DREPTURILE PARTILOR

Drepturile concesionarului:
ART. 5 - (1) Concesionarul- are dreptul de a-exploata In mod direct pe riscul §i pe raspunderea sa
——
bunurile, activitatile §i serviciile publice ce fac obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi §i a culege fructele bunurilor care fac obiectui concesiunii,
potrivit naturii bunulul §i obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune.
Drepturile concedentului:
ART. 6 - Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de
realizare a investitlilor, p recum morall in care este satisfacut interesul public, prin realizarea activitätii sau
serviciului public, verificAnd respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

Verificarea se va fectua numai cu notificarea prealabilal a concesionarului si acordarea unui
•
..... _ e "
termer de gratie de
La incetarea co tractului de concesiune prin ajungere is ten-nen concedentul are dreptul sa isi
manifeste intentia de a ddba'ndj bunurile de preluare si de a solicita concesionarului incheierea contractului
de vãnzare — cumpärare au privire la aceste bunuri.
(4) Concedentul are dreptul sä modifice In mod unilateral partea reglementara a contractului de

concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.
VII.

OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile concesionarului:
ART. 7 — (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim
continuitate §i de
permanert5 a bunului, care face obiectul concesiunii potrivit obiectivelor stabilite de catre oncedent.
Concesionarul este obligat sä exploateze in mod direct bunurile, activitatile §1 serviciile publice
care fac obiectul concesiunii.
Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
Concesionarul este obligat sa plateasca redeverrta.
Concesionarul este obligat sa realizeze urmatoarele investitil:
bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele tehnice)
termenele de reallzare a investitiilor ....

1•

investiVile care nu se amortizeaza pe durata concesiunii
avizele ce trebuie obtinute In cazul In care sunt afectate bunurile cu regim special.
e) standardele de calitate a activitatilor si servicillor prestate
(6) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor sau serviciilor
publice, protejarea secretarulul de slat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare:
protectia mediului, protectia munch, conditiile privind folosirea §i conservarea patrimoniului etc.
La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat se'
restituie concedentului in deplinä proprietate bunurile retur in mod gratutt si libere de orice.sarcini.
Ia incetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa Inchele cu concedentul un
contract de vanzare — cumparare avand ca object bunurile de preluare stabilite prin prezentul contract de
concesiune in privinta carora concedentul §i-a manifestat intentia de ale doipandi.
In termen de 90 de zile de Ia data Incheierii contractului de concesiune, concesionarul este
obligat sä depuna cu MIe de garantie, o sums de
reprezentand o cuts — parte
din soma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.
La Incetarea contractului de concesiune, din alte cauze decat prin ajungerea Ia termen
excluzand forte majors V cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii
sau serviciului public, In conditiile stipulate in contract, pans la preluarea acestuia de concedent.
In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de
natura sa conduct la imposibilitatea realizarii activitatii sau serviciului public va notifica de Indata acest fapt
concedentului, In vederea Wadi masurilor ce se impun, pentru asigurarea continuittlii activitatii sau
serviciului public.
Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, clesfaprarea activitatilor, prestarea
serviciului in aceste conditii stabilite de concedent in mod unilateral, potrivit art. 6 aliniatul (4) din prezentul
contract de concesiune fart a putea solicita Incetarea acestuia.
(13) Alte clauze
Obligatiile concedentului
--

-ART. -13-----(1)--Concedentul—este -olalig at -s 6. nu-1 tulbure pe concesionar in pxercitiul drepturilor
rezultate din prezentul contract de concesiune.
Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de
cazurile prevazute expres de lege.
Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitta oricaror Imprejurki de natura .56
aduca atingere drepturilor concesionarului.
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

ART. 9 — (1) Prezentul contract de concesiune Inceteaza in urrn6toarele situatii:—
a) la cererea concesionarului in cazul institinarii de calm acesta a constructiei situate pe terenul
concesionat;

In cazul in care interesul national sau local o impune prin renuntarea unilaierala de caire concedent Cu
p lata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului,
reziliere; cu plate unei
In cazul nerespect5rii obligaijilor contractuale de c2ire concesionar,
despägubiri in sarcina concesioanruln':
in cazul nerespectarii obligaVor contractuale de cr'llre concedeni, prim reziliere, cu plaia unei
desp5gubiri in sarcina concedentului;
La disparitia, dintr-o cauz5 de forP majora", a bunului concesional sau In cazul imposibilitatii objective a
concesionarului de a-I exploata, purl renuritare, fare plata unei despagubiri;
in cazul In care interesul national sau local o impune prin nascumpararea unei concesiuni, care se poate
aprobal concesionarea, la propunerea
face numai prin act administraliV al organulul care a
concedentului; in acest caz se va intocmi o documentalie tehnico — economic6 in care se va stabili
pretul ráscumparärii. in aceasta" siluatie de incetare a concesiunii nu se percep daune.
conditiilor
Alte cauze de incetare a contractului de concesiune fare a se educe' aiingere cauzelor
7
reglementate de lege.
(2) La incetarea din once cauze a contractului de cocriesiune, bunurile care au au foci utilizate de
concesionare in derularea copcesiunii vorfi reparlizate dupe cumurrneaza;
bunuri de recur 4:62a
bunuri de preluare
c) bunuri proprii
RASPUNDEREA CONTRACTUALA

ART. 10 — Nerespectarea de ckre partile contractante a obligatiilor cuprince in prezentul contract de
concesiune atrage raspunderea contractual6 a pärtii in culp.a.

LITIGII
ART. 11 — (1) Litigii de once fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de
competenta instantei judecttoresti de drept comUn.
(2) Pentru solutionarea eventualeior Litigii pa- rtile pot stipule in contractul de concesiune clauze
compromisuri.
Xi. ALTE GAUZE (clauze de reziliere cdnventionalä, cauze penale)

XII.

DEFINIIII

ART. 13 — (1) Prin forte major& In sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o
imprejurare extreme cu caracter exceptional, ftr5 relatie cu lucru care a provocat dauna sau cu insusirile
sale naturale, absolut invizibila si absolut imprevizibilà.
(2) Prin caz fortuft se frrtelege aceie Imprejurári care au intervenit si au condus la producerea
prejudiciului si care nu implia vinovAVa paznicului juridic dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.
Prezentul contract de concesiune a fost Incheiat in
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