
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
MUNICIPIUL GALAȚI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____________ 

Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce 
apartin domeniului public si privat al Municipiului Galati 

 

Inițiator : Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: __________________ 

 

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunită în ședință _____________ în data 
de _________ 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. _____________, al inițiatorului – 
Primar Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. __________, al Direcției 
Patrimoniu,  Serviciul Juridic și Legalitate; 

Având în vedere avizul comisiei pentru buget-finanțe, administrarea domeniului 
public și privat al municipiului; 

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și 
libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice; 

Având în vedere dispozițiile art. 597, alin. (2), lit. e), o) si p) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit.c, alin. (6), lit.a) si b) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind modul de concesionare a terenurilor ce 
aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Galaţi. 



Art.2. Se aprobă modelul cadru al contractului de concesiune a terenurilor 
proprietate publică şi privată a Municipiului Galaţi, prezentat la anexa 1 şi modelul 
cadru al notificării prezentat la anexa 2. 

Art.3. Hotărârile Consiliului Local nr. 106/22.03.2018 şi nr. 220/30.05.2019 îşi 
încetează aplicabilitatea.  

Art.3. Primarul Municipiului Galati se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 4. Secretarul general a Municipiului Galati va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Președinte de ședință 

 
 

Avizat 
Secretar General 

Radu Octavian Kovacs 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
MUNICIPIUL GALAȚI 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI 
SERVICIUL ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI ȘI VÂNZĂRI  
TERENURI, CABINETE MEDICALE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. ______________________________________ 

PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODUL DE CONCESIONARE A TERENURILOR CE 
APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI GALAŢI 

Conform art. 597, alin. (2) lit.e),o) si p)  se abrogă : 

 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 

  Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică.   

O dată cu aprobarea OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, s-a evidenţiat şi necesitatea 
emiterii unui proiect de hotărâre a Consiliului Local privind reglementarea modului de concesionare 
a terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Galaţi, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, precum şi aprobarea unui model actualizat de contract de concesiune. 

Prezentul proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind modul de 
concesionare a terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Galaţi, întruneşte 
condiţiile de legalitate pentru a fi supus dezbaterii, analizei şi aprobării şedinţei Consiliului Local 
Galaţi. 

Fiind vorba de o hotărâre privind administrarea patrimoniului, conform legislaţiei în vigoare, 
cvorumul de aprobare necesar este cel al majorităţii absolute din numărul total al consilierilor locali 
în funcţie.  

TEMEI LEGAL: 

- Art. 597, alin. (2), lit. e), o) şi p) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ; 
- Art.  129, alin. (1) ; alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a) şi lit. b) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 
- Art. 139, alin. (3), lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

                                                                           

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                                             
DIRECȚIA PATRIMONIU 

IONEL BURTEA 

ȘEF SERVICIU 
SERVICIU  JURIDIC ŞI LEGALITATE 

C.J. COSTACHE NICOLAE 



                                                                                        
 
 
 

 
 
 
                               INTOCMIT/2EX 
                                   CRISTINA MIHAI 
 
 

 
 
 
 

 

 

ȘEF SERVICIU 
SERVICIUL ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI 
ȘI VÂNZĂRI TERENURI, CABINETE MEDICAL 
 
MARDARE PETRU EUGEN 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
MUNICIPIUL GALAȚI 
PRIMĂRIA 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

NR. ________________________ 

Pentru   Regulamentul  privind  modul  de  concesionare a terenurilor  ce  aparţin 
domeniului  public  şi  privat  al  Municipiului  Galaţi 

 

 Conform art. 597, alin. (2) lit. e),o) şi p) se abrogă : 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică; 

Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică. 

            O data cu aprobarea OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, s-a 
evidentiatsinecesitatea emiterii unui proiect de hotarare a Consiliului Local  privind 
reglementarea modului de concesionare a terenurilor ce apartin domeniului public si 
privat al Municipiului Galati, in conformitate cu legislatia in vigoare,precum si aprobarea 
unui model actualizat de contract de conce 

     Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind modul de concesionare 
a terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Galaţi, întrunește 
condițiile de legalitate pentru a fi supus dezbaterii, analizei și aprobării sedinţei Consiliului 
Local Galați.  

 

PRIMAR 

IONUȚ FLORIN-PUCHEANU 
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                            REGULAMENT 

 PRIVIND MODUL DE CONCESIONARE A TERENURILOR CE APARŢIN DOMENIULUI 
PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI GALAŢI 

 

 

 

 

 

CAP. 1 GENERALITĂŢI 

 

ART. 1 

(1)Prezentul regulament reglementează regimul juridic al contractelor de 
concesiune al terenurilor proprietate publică şi privată a municipiului Galaţi. 

(2)Contractul de concesiune de bunuri proprietete publică este, în accepţiunea 
dată de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, acel contract încheiat în 
formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o 
perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe 
riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate 
publică, în schimbul unei redevenţe. 

 

ART. 2 

Dispoziţiile prezentului regulament nu se aplică contractelor de concesiune 
reglementate de dispoziţiile privind achiziţiile publice. 

 

ART. 3 

(1) Obiectul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică a municipiului 
Galaţi este reprezentat de terenurile aparţinând domeniului public al municipiului 
Galaţi , aşa cum sunt ele identificate prin legea 213/1998 privind proprietatea 
publică, modificată şi HG nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Galaţi, precum si al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, 
cu modificarile şi completările ulterioare. 

(2) Obiectul contractelor de concesiune de bunuri proprietate privată a municipiului 
Galaţi îl reprezintă bunurile aflate în proprietatea municipiului, care nu fac parte 
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din domeniul public, neafectate direct unui interes general şi care sunt în 
administrarea municipiului, în conformitate cu normele dreptului civil. 

 

ART. 4 

(1) Calitatea de concedent revine comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 
pentru bunurile proprietate publică a unităţii administrativ - teritoriale, aceasta 
fiind reprezentată, în acest sens, de către primarul unităţii administrativ - 
teritoriale, hotărârea de concesionare fiind aprobată de către Consiliul Local, în 
condiţiile legii. 

(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română 
ori străină, declarată capabilă. 

(3) Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

(4) În cadrul procedurii de concesionare se vor stabili următoarele : 

a) Destinaţia concesiunii - reprezintă modul de utilizare a acesteia, conform 
funcţionării prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism şi 
amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 

   a(1) Schimbarea destinaţiei construcţiei se face prin acte administrative 
reglementate de către legile spreciale din domeniul autorizării lucrărilor de 
construcţie.     

b) Durata concesiunii - concesionarea terenurilor proprietatea municipiului se 
face în conformitate cu prevederile legale, durata acesteia fiind în funcţie de 
prevederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei. Contractul de 
concesiune va fi încheiat în conformitate cu legea română, pentru o durată care 
nu va putea depăşi 49 de ani, de la data semnării acestuia. 

   b (1)Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului  de 
oportunitate şi în funcţie de perioada de amortizare a investiţiilor ce urmează să fie 
realizate de către concesionar. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o 
perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al 
parţilor. 

c) Preţul concesiunii - se stabileşte de către compartimentul de specialitate pe 
baza unui raport de evaluare, întocmit de către o persoană fizică sau juridică, 
autorizată ANEVAR. 

d) Bunuri utilizate în derularea concesiunii : 

     d(1) bunuri de retur - bunurile care au facut obiectul concesiunii precum şi 
cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse în caietul de sarcini, în mod gratuit, 
libere de sarcini; 

     d(2) bunuri de preluare - bunurile care la expirarea contractului de concesiune 
pot reveni concedentului, numai în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă 
intenţia de a le dobândi prin contract de vânzare-cumpărare. 

(5) Alte elemente ce vor fi stabilite în contract :  
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a) Termenul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiţii este de 12 luni 
de la data încheierii procesului verbal de punere în posesie a terenului 
concesionat; 

b) Procentul de ocupare al terenului este stabilit de destinaţia zonei unde 
urmează să fie amplasată construcţia şi de condiţiile de amplasare ( se va 
menţiona în Certificatul de Urbanism). 

c) Regimul de înălţime al construcţiei ( se va menţiona în Certificatul de 
Urbanism ). 

c(1)Schimbarea regimului de înălţime se face prin acte administrative 
reglementate de către legile speciale din domeniul autorizării lucrărilor de 
construcţie. 

d) Concesionarea terenurilor din zona de protecţie a infrastructurilor feroviare 
se va realiza numai cu avizul Ministerului de specialitate. 

 

CAP.2 INIŢIATIVA CONCESIUNII 

 

ART.5 

(1) Iniţiativa concesionării o poate avea atât concedentul, cât şi orice investitor 
interesat. 

(2) În ambele cazuri, concesionarea terenurilor proprietate publică sau privată a 
municipiului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în baza unui caiet de 
sarcini, prin utilizarea procedurii de licitaţie publică sau prin atribuire directă, după 
caz, conform legii. 

(3) Propunerea de concesionare prevazută la alin. (2) se face în scris, cuprinde 
datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a 
intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri şi trebuie să fie 
fundamentată din punct de vedere economic,financiar, social şi de mediu. 

 

 

 

ART. 6 

 

(1) Iniţiativa concesionarii trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de 
oportunitate care să cuprindă, în principal, următoarele elemente : 

a) Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 

b) Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică 
realizarea concesiunii; 

c) Nivelul minim al redevenţei 
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     c(1) stabilirea redevenţei pentru un teren, obiect al unui contract de 
concesiune, se realizează în condiţiile art. 14 al legii nr. 50/1991, în aşa fel încât, în 
termen de maxim 25 de ani, să se recupereze întreaga valoare a terenului, ceea ce 
nu înseamnă însă,că după 25 de ani, concesionarul nu mai datorează preţul 
folosinţei, acesta trebuind să fie achitat pe toată durata concesiunii. 

     c(2)  stabilirea redevenţei, după expirarea perioadei de 25 de ani, se 
realizează în conformitate cu art. 4, alin. 4, pct. c).  

     c(3)  preţul redevenţei se indexează anual cu indicele de inflaţie comunicat 
de către Institutul Naţional de Statistică. 

d) Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică şi justificarea alegerii procedurii ; 

e) Durata estimată a concesiunii ; 

f) Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare ; 

g) Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în 
infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz ; 

h) Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale 
protejate,în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în 
interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru 
protecţia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are 
structura de administrare/custode. 

(2) În vederea obţinerii avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor 
de Stat şi Probleme Speciale concedentul va întocmi, constitui şi transmite 
următoarea documentaţie : 

a) Cerere de acordare a avizului, conform formularului din anexa nr.1 a 
Ordinului nr. 908/28.11.2017, al Preşedintelui ANRSPS ; 

b) Documente care atestă apartenenţa bunului la proprietatea publică/privată 
( Hotărâre de Guvern privind atestarea domeniului public al statului, respectiv 
hotărârea consiliului judeţean/local, de aprobare a inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale); 

c) Extras de carte funciară pentru informare - certificate pentru conformitate ; 

d) Plan de încadrare în zonă al bunului proprietate publică sau extras de plan 
cadastral de carte funciară . 

(3) În situaţia iniţiativei de concesionare a unei părţi dintr-un bun proprietate 
publică, concedentul va solicita aviz pentru întreg bunul proprietate publică. Copiile 
care fac parte din documentaţia prezentată la alin.(2) se certifică prin semnătură şi 
stampilă, de către persoana împuternicită legal să reprezinte concedentul. 

(4) Concedentul este obligat, conform prevederilor OUG nr. 57/2019,ca în termen 
de 30 de zile de la însuşirea, prin Dispoziţie a Primarului, propunerii de concesionare 
formulată de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de 
oportunitate. 
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(5)  În cazul în care autoritatea publică nu deţine capacitatea organizatorică şi 
tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate se poate apela la serviciile unor 
consultanţi de specialitate, cu respectarea legislaţiei privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, precum şi a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul 
concurenţei şi al ajutorului de stat. 

 

 

 

ART. 7 

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate solicita iniţierea procedurii de 
concesionare a unui teren, în vederea realizării de construcţii, urmând a prezenta 
şi un Certificat de Urbanism în scopul obţinerii autorizaţiei de construire pentru 
obiectivul dorit. 

(2) Direcţia Patrimoniu, prin compartimentele de specialitate va efectua verificarea 
regimului juridic al terenului care urmează a fi concesionat, va identifica titlul de 
proprietate al acestuia şi,în cazul în care terenul nu are stabilită apartenenţa la 
domeniul public sau privat al municipiului , va efectua demersurile necesare pentru 
înscrierea acestuia în cartea funciară a municipiului. 

 

CAP.3 OBIECTUL PROCEDURII DE CONCESIONARE 

 

ART. 8 

(1) Terenurile aparţinând domeniului public al municipiului se pot concesiona numai 
în vederea realizarii de construcţii noi, pentru obiective de uz sau de interes 
public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate, conform legii. 

(2) Terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului pot fi concesionate prin 
licitaţie publică deschisă, potrivit legii, în condiţiile respectării documentaţiilor de 
urbanism şi amenajare a teritoriului. 

 

ART. 9 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 8, alin. (2), terenurile aparţinând domeniului 
privat al municipiului, destinate construirii, se pot concesiona fără licitaţie publică, 
dar cu plata redevenţei asftel : 

a) Pentru realizarea de locuinţe, pentru tinerii care nu au împlinit vârsta de 35 
de ani, conform legislaţiei în vigoare ; 

b) Pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii ; 

c) Pentru extinderea construcţiilor pe terenurile limitrofe imobilelor, la cererea 
proprietarului, în cazul în care vecinii nu au, ori nu îşi exercită dreptul de 
preempţiune şi dacă terenurile respective sunt improprii realizării de construcţii 
noi. 
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CAP. 4 ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

 

ART. 10 

(1) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt : 

a) Transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor 
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune ; 

b) Tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către 
autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune ; 

c) Proporţionalitatea - presupune ca orice măsură stabilită de autoritatea publică 
trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului ; 

d) Nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, 
indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a 
contractului de concesiune, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi 
convenţiile la care România este parte ; 

e) Libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor 
pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni 
concesionar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la 
care România este parte. 

 

ART. 11 

(1) Atribuirea contractelor de concesiune se face prin următoarele proceduri : 

a) Licitaţie publică - procedura la care orice persoană interesată are dreptul de 
a depune o ofertă ; 

b) Atribuire directă - în conformitate cu prevederile art.12 al legii nr.50/1991. 

 

CAP.5 LICITAŢIA PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN PROPRIETATE 
PUBLICĂ 

 

ART.12 

(1) În cazul procedurii de licitaţie pentru concesionarea unui teren proprietate 
publică, concedentul are obligaţia de a publica anunţul de licitaţie în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi 
într-unul de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori 
canale publice de comunicaţii electronice. 

(2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire 
de către concedent şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente : 
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a) Informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact : 

b) Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat ; 

c) Informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, unde este cazul; 
data-limită pentru solicitarea clarificărilor ; 

d) Informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor; adresa la 
care trebuie depuse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă ; 

e) Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor ; 

f) Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei ; 

g) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării. 

(3) Anunţul de licitaţie se transmite spre publicare cu cel puţin 20 de zile 
calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

 

ART. 13 

(1) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de 
atribuire, precum şi dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de 
atribuire. 

(2) Concedentul are obligaţia de a răspunde , în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 

(3) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările 
aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiiile 
prezentului regulament, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu 
dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

 

 

 

ART. 14 

În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând 
astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul de 5 zile, acesta din 
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urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care 
perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă 
primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere 
a ofertelor. 

 

ART. 15 

(1) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării 
anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

(2) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel 
puţin două oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să 
organizeze o nouă licitaţie. 

(3) În cazul organizării unei noi licitaţii, procedura este valabilă în situaţia în 
care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă. 

 

 CAP. 6 OFERTELE 

 

ART. 16 

(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 
documentaţiei de atribuire. 

(2) Ofertele se vor redacta în limba română. 

(3) Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se 
înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în registrul  Oferte, 
precizându-se data şi ora primirii. 

(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă 
oferta. Plicul exterior va trebui să conţină : 

a) O fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, 
semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări ; 

b) Acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform 
solicitărilor concedentului ; 

c) Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisa, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum şi domiciliu sau sediul social al acestuia, după 
caz. 

(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi 
prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat 
de către ofertant. 

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
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ART.17 

(1) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de concedent, prin caietul de sarcini. 

(2) Alte informaţii referitoare la ofertă se vor regăsi, dacă este cazul, în 
documentaţia de licitaţie. 

 

     CAP. 7 DETERMINAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

 

ART. 18 

     Evaluarea ofertelor depuse se realizeaza potrivit prezentului regulament, în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 

ART. 19 

(1) Comisia de evaluare este alcatuită dintr-un număr impar de membri, care nu 
poate fi mai mic de 5. 

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un 
supleant. 

(3) Comisia de evaluare este alcătuită din reprezentanţi ai Consiliului local al 
municipiului Galaţi, respectiv a Direcţiei Generale de Finanţe Publice a 
judeţului Galaţi. 

 

ART. 20 

(1) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii 
lor se stabilesc şi sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, 
după caz. 

(2) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre 
reprezentanţii acestuia în comisie. 

(3) Secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre membrii 
acesteia. 

(4) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita 
personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care 
prezintă relevanţă din perspectiva concesionării bunului proprietate publică, 
aceştia neavând calitatea de membri. 

 

ART. 21 

(1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. 
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(2) Persoanele prevăzute la art. 20 alin. (4) beneficiază de un vot consultativ. 

(3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 

 

ART. 22 

(1) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte 
regulile privind conflictul de interese. 

(2) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o 
declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria  
răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra 
alături de dosarul concesiunii. 

(3) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza 
de îndată pe concedent despre existenţa stării de incompatibilitate şi va 
propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi. 

 

ART. 23 

   Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care 
membrii acesteia se afla în imposibilitatea de participare datorită unui caz de 
incompatibilitate , caz fortuit sau forţei majore. 

 

ART. 24 

   Atribuţiile comisiei de evaluare sunt : 

a) Analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi 
documentelor cuprinse în plicul exterior; 

b) Întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 

c) Analizarea şi evaluarea ofertelor; 

d) Întocmirea raportului de evaluare; 

e) Întocmirea proceselor verbale; 

f) Desemnarea ofertei câstigătoare. 

 

 

ART. 25 

(1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor 
membrilor. 

(2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza 
documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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ART. 26 

   Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, 
informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 

 

 

ART. 27 

   Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile 
de atribuire prevăzute în documentaţia de atribuire şi stabilite în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 57/2019, respectiv cel mai mare nivel al redevenţei. 

 

ART. 28 

(1) În cazul în care în documentaţia de atribuire sunt prevăzute, pe lângă cel 
mai mare nivel al redevenţei, şi alt criteriu/ alte criterii de atribuire, ponderea 
fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie 
proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al 
asigurării unei utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic a bunului 
concesionat. 

(2) Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) este de până la 40%, 
iar suma acestora nu trebuie să depăşească 100%. 

 

ART.29 

(1) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de 
ponderile prevăzute în documentaţia de atribuire. 

(2) Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma 
aplicării criteriilor de atribuire. 

(3) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, 
departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul 
de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în 
continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru 
criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 

 

      CAP. 8 CONTRACTUL DE CONCESIUNE 

 

ART. 30 

(1) Contractul de concesiune se incheie in termen de 20 de zile calendaristice 
de la data finalizarii procedurii de atribuire, sub sancţiunea atragerii plăţii de 
daune interese de către partea în culpă. 
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(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de 
concesiune de bunuri proprietate publică poate atrage după sine plata 
daunelor-interese. 

(3) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului , 
procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în 
condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea. 

(4) În cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul 
declarat câştigător din cauza faptului că ofertantul se află într-o situaţie de 
forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, 
concedentul are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în 
condiţiile în care aceasta este admisibilă. 

 

ART. 31 

(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie să conţină 
partea reglementară, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi 
clauzele convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de 
sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini. 

(2) Conţinutul contractului de concesiune este prezentat în anexa 1 a prezentului 
regulament. 

 

 

 

ART. 32 

(1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de 
concesiune de bunuri proprietate publică, cu notificarea prealabilă a 
concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, 
după caz. 

(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune de 
bunuri proprietate publică îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să 
primească fără întârziere o justă despăgubire. 

(3) În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma 
despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. 
Dezacordul nu exclude îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către 
concesionar. 

 

ART. 33 

(1) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe 
principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt 
acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse. 
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(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de 
concesiune de bunuri proprietate publică, în afară de cazurile prevăzute de 
lege. 

 

     CAP. 9 GARANŢIA CONCESIUNII 

 

ART. 34 

(1) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data 
semnării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, 
cu titlul de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte de 25% din suma 
obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru 
primul an de exploatare. 

(2) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume 
datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de 
concesiune de bunuri proprietate publică. 

(3) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra 
cărora se va institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului. 

 

ART. 35 

     Neconstituirea garanţiei în termenul indicat atrage retragerea de drept a 
concesiunii de către concedent, fără nicio altă formalitate. 

 

ART. 36 

(1) Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică poate 
avea loc în următoarele situaţii : 

a) La expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri 
proprietate publică, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea 
acestuia în condiţiile prevazute de lege ; 

b) În cazul exploatării, în condiţiile contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică, a bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin 
epuizarea acestora, imposibilitatea continuării exploatării acestora înainte de 
expirarea duratei stabilite a contractului ; 

c) În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 
unilaterală de către concedent ; 

d) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin 
reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
concesionarului ; 

e) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin 
reziliere de către concesionar ; 
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f) La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în 
cazul imposibilitătii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, 
fără plată unei despăgubiri. 

(2) Procedura retragerii concesiunii în caz de nerespectare a clauzelor 
contractuale referitoare la constituirea garanţiei este următoarea : 

a) Nerespectarea termenului stabilit prin art. 34, alin. (1), va fi  constatată 
de către o comisie, formată din reprezentanţi ai concedentului, numiţi prin 
Dispoziţie a Primarului. 

b) Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului stabilit prin art. 34, alin (1) al 
prezentului regulament, Comisia va notifica concesionarul cu privire la 
retragerea de drept a concesiunii şi rezilierea contractului de concesiune, dacă 
aceasta nu face dovada în această perioadă că şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale referitoare la constituirea garanţiei. 

c) Situaţia eventualelor bunuri/investiţii realizate pe terenul concesionat,se 
va rezolva pe cale amiabilă. 

 

     CAP. 10 VERIFICAREA RESPECTĂRII CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 

ART. 37 

(1) Concesionarul işi executa obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor 
prevăzute în contractul de concesiune şi în acord cu prevederile legale 
specifice. 

(2) Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de 
concesiune, modul în care sunt respectate clauzele acestuia. 

 

ART. 38 

(1) Datele scadente pentru achitarea redevenţei datorate sunt următoarele : 
15.03.; 15.06.; 15.09.; 15.11. ale fiecarui an. 

(2) Plata anticipată a redevenţei, cu excepţia anului în curs, nu este acceptată. 

(3) Cu 30 de zile înainte de ajungerea la datele scadente prezentate la alin.(1), 
concedentul va notifica concesionarul cu privire la debitele înregistrate în 
această perioadă. 

(4) Concedentul va aduce la cunostinţa concesionarului faptul că , dacă la data 
scadentă de plată a obligaţiilor contractuale, sunt înregistrate debite restante, 
în termen de 1 zi, aceste sume vor fi acoperite prin retragerea garanţiei 
constituite la art.34, alin.(1). 

(5) De la data retrageri garanţiei, în modalitatea descrisă mai sus, concesionarul 
are termen 10 zile, respectiv până la data de 26 ale lunii scadente, să 
reconstituie garanţia concesiunii şi să achite eventualele sume accesorii 
neacoperite de garanţie (penalităţi). 
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(6) Neîndeplinirea obligaţiei de reconstituire a garanţiei concesiunii, în 
termenul indicat prin notificarea concesionarului, dar şi achitarea eventualelor 
sume accesorii neacoperite de garanţie, duce la retragerea de drept a 
concesiunii, fără alte formalităţi şi rezilierea contractului. 

(7) Serviciul care gestioneaza contractele de concesiune va înainta dosarul 
concesionarului catre Serviciul Juridic Legalitate, pentru promovarea unei 
acţiuni în instanţa pentru recuperare daune-interese. 

(8) Modelul notificării concedentului se regăseste în anexa 2 a prezentului 
regulament. 

 

ART. 39 

(1) Concesionarul este obligat ca în termen de 12 luni de la data semnării 
contractului de concesiune să finalizeze procedura de obţinere a avizelor şi a 
autorizaţiilor necesare şi să înceapă lucrările de construire. 

(2) Concesionarul are obligaţia de a prezenta compartimentului care 
gestionează contractul de concesiune  Autorizaţia de Construire şi Procesul 
verbal de începere a lucraărilor. 

(3) Concesionarul are obligaţia de a prezenta compartimentului care 
gestionează contractul de concesiune procesul verbal de recepţie finală a 
lucrării. 

(4) Nerespectarea termenului indicat la alin.(1) conduce la retragerea 
concesiunii şi rezilierea contractului. 

(5) Acest lucru va fi constatat de către Comisia constituita la art.36, alin.(2), 
lit.a) al prezentului regulament. 

 

ART. 40 

(1) În condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin 
ajungere la termen, forţă majoră sau caz fortuit, concesionarul este obligat să 
asigure continuitatea exploatarii bunului, în condiţiile stipulate în contract, 
până la preluarea acestora de către concedent. 

(2) Alte obligaţii vor fi menţionate prin contractul de concesiune. 

 

       CAP. 11 CONCESIONAREA UNUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ 

 

ART. 41 

      Procedura pentru concesionarea unui teren proprietate privată este aceeaşi 
ca procedura descrisă în art. 11 al prezentului regulament. 

 

ART. 42 
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(1) Procedura de licitaţie pentru concesionarea unui teren proprietate privată 
este aceeaşi cu procedura descrisă la art. 12 - 15 ale prezentului regulament. 

(2) Prevederile art. 13 - 14 ale prezentului regulament se păstrează şi se aplică 
şi în cazul licitaţiei pentru concesionarea unui teren proprietate privată. 

(3) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă, în urma publicării 
anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile. 

(4) În cazul în care, în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse 
cel puţin 2 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să 
organizeze o nouă licitaţie. 

 

Art. 43 

     Prevederile referitoare la ofertele de participare la procedura de licitaţie, 
descrise la art. 16 - 17 ale prezentului regulament, se aplică întocmai şi în cazul 
concesionarii unui teren proprietate privată. 

 

Art. 44 

Prevederile referitoare la determinarea ofertei câştigătoare, descrise la art. 
18 - 29 ale prezentului regulament, se aplică şi în cazul concesionarii unui teren 
proprietate privată. 

 

 

 

ART. 45 

     Prevederile referitoare la contractul de concesiune, descrise la art. 30 - 33 ale 
prezentului regulament, se aplică şi în cazul concesionarii unui teren proprietate 
privată. 

 

ART. 46 

     Prevederile referitoare la garanţia concesiunii, descrise la art. 34 - 36 ale 
prezentului regulament, se aplică întocmai şi în cazul concesionarii unui teren 
proprietate privată. 

 

ART. 47 

     Prevederile referitoare la verificarea respectării clauzelor contractuale, 
descrise la art.37 - 40, ale prezentului regulament, se aplică întocmai şi în cazul 
concesionării unui teren proprietate privată. 
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         CAP. 12 CONCESIONAREA PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ 

 

ART. 48 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 312 alin. (1)/ OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ, bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin 
atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor 
aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute 
la art. 303 alin. (3)-(5)/ OUG 57/2019, care au fost înfiinţate prin 
reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect principal de activitate 
gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar 
numai până la finalizarea privatizării acestora. 

(2) În cazul prevăzut la alin (1) nu este necesară întocmirea studiului de 
oportunitate. 

(3) În cazul atribuirii directe nu se întocmeşte caietul de sarcini, iar 
documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele enumerate 
la art. 313 alin (1) lit. a),b),f) si g) / OUG 57/2019. 

(4) Concesionarea prevazută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Consiliului 
local. 

 

ART. 49 

      Fac obiectul concesionarii prin atribuire directă terenurile descrise la art. 9, 
alin(1) lit.a) - c) din prezentul regulament. 

 

ART. 50 

(1) Conform legii nr. 50/1991, se pot concesiona prin atribuire directă 
imobile-teren destinate extinderii construcţiilor de pe terenurile proprietatea 
solicitantului pe terenurile proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, 
dacă cererea îndeplineşte următoarele condiţii : 

a) Suprafata de pana la 450 mp; 

b)Să facă dovada proprietăţii asupra terenului şi a construcţiei care se afla în 
vecinătatea terenului ce urmează a fi concesionat; 

c)Dacă proiectul tehnic pentru viitoarea extindere a construcţiei ce se va 
edifica pe terenul obiect al concesiunii, a obtinut avizul favorabil, din punct de 
vedere al respectarii reglementarilor de urbanism, din partea Serviciilor de 
specialitate. 

(2) Documentaţia privind concesionarea prin atribuire directă va conţine : 

a) Cerere privind acordarea concesionarii; 

b) Extras de carte funciară actualizată - teren şi construcţii - proprietatea 
solicitantului; 
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c) Extras de carte funciară actualizată - teren proprietatea privată a 
municipiului; 

d) Certificat de urbanism - în scopul obţinerii autorizaţiei de construire în 
vederea extinderii construcţiei proprietate privată pe teren proprietatea 
UAT; 

e) Certificat de urbanism -  pentru operaţiuni notariale; 

f) Avize de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism 

g) Copie act de identitate solicitant / certificat de înmatriculare societate. 

(3) Contractul de concesiune prin atribuire directă, încheiat în urma adoptării 
unei Hotărâri de Consiliul local, va suporta aceleaşi clauze ca cele prezentate 
în cap. 30 - 40 ale prezentului regulament. 

 

       CAP. 13 DOSARUL CONCESIUNII 

 

ART. 51 

     Concedentul are obligaţia întocmirii unui dosar al concesiunii, pentru fiecare 
contract atribuit. 

 

ART. 52 

(1) Dosarul concesiunii se pastrează de către concedent atâta timp cât 
contractul produce efecte juridice ( este valabil ). 

(2) După încetarea contractului de concesiune, dosarul acestuia va fi păstrat în 
arhiva concedentului, conform Nomenclatorului arhivistic aprobat. 

 

ART. 53 

     Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente : 

(1) Pentru persoane juridice : 

a) Actul de proprietate şi extrasul de carte funciară pentru imobilul 
concesionat; 

b) Studiul de oportunitate al concesiunii 

c) Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea concesiunii; 

d) Anunţurile prevăzute de lege, referitoare la procedura de atribuire a 
contractului de concesiune şi dovada trimiterii acestora spre publicare; 

e) Ofertele / cererile de concesiune; 

f) Documentaţia de atribuire; 
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g) Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care 
procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă; 

h) Denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă/oferte 
a/au fost declarată/declarate câştigătoare şi motivele care au stat la baza 
acestei decizii; 

i) Justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

j) Certificatul de înmatriculare ORC/dovada înscrierii în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor al concesionarului; 

k) Dovada începerii lucrărilor/finalizarea lucrărilor; 

l) Dovada ultimei plăţi a redevenţei. 

 

 

(2) Pentru persoane fizice :  

a) Actul de proprietate şi extrasul de carte funciară pentru imobilul 
concesionat; 

b) Ofertele/cererea de concesionare; 

c) Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea concesiunii. În situaţia în 
care concesionarului iniţial îi este încetat, în condiţiile legii, contractul de 
concesiune, în dosar se vor regăsi atât Hotărârea Consiliului Local cât şi 
contractul de concesiune iniţial; 

d) Contractul de concesiune semnat şi actele adiţionale, după caz; 

e) Actul de identitate al concesionarului; 

f) Dovada începerii lucrărilor/finalizarea lucrărilor; 

g) Dovada ultimei plăti a redevenţei. 

 

 

   CAP. 14 PRELUAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE ÎN CAZUL TRANSFERULUI 
DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCŢIEI, CONFORM LEGII 

 

ART. 54 

(1) Actele necesare pentru preluarea contractelor de concesiune, încheiate, 
conform art. 41, din legea 50/1991 actualizată şi republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de constructii : 

a) Contract de concesiune iniţial. 

b) Act de transfer al dreptului de proprietate, autentificat notarial. 
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c) Documentaţia cadastrală care a stat la baza încheierii actului de transfer 
al dreptului de proprietate. 

d) Cerere tip, prin care vânzătorul solicită încetarea contractului de 
concesiune. 

e) Cerere tip, prin care cumpărătorul solicită preluarea contractului de 
concesiune, în temeiul actului de transfer al dreptului de proprietate. 

f) Certificat fiscal eliberat de serviciile de specialitate din care să rezulte că 
nu sunt înregistrate datorii la bugetul local al municipiului. 

g) Extras de carte funciară actualizată. 

 

CAP. 15 DISPOZIŢII FINALE 

 

 ART. 55 

      Contractele de concesiune aflate în desfăşurare, vor fi modificate şi 
completate prin acte adiţionale, în mod corespunzător, după aprobarea prezentului 
regulament. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Anexa 1 la Regulament  

 

MODEL CONTRACT CONCESIUNE    

Teren domeniul public/privat  

NR    

      

I. PARŢILE CONTRACTANTE 

     Între MUNICIPIUL GALAŢI, reprezentat prin PRIMAR IONUŢ FLORIN PUCHEANU, 
cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 54, având calitatea de concedent şi numit în 
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continuare partea întâi, pe de o parte şi                               , având 
statutul de persoana FIZICĂ/JURIDICĂ, cu sediul/domiciliul în Galaţi,                                

                , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.                  ,                          

 în calitate de concesionar şi numită în continuare partea a doua. 

În temeiul Legii nr.50/1991, privind Autorizarea lucrărilor de construcţii, al 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, a Hotărârii Consiliului Local Galaţi 
nr.                  şi a Procesului -Verbal de adjudecare nr.           

s-a încheiat prezentul contract de concesiune. 

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

Art.1 - Obiectul contractului de concesiune este preluarea şi exploatarea în 
concesiune a terenului situat în intravilanul municipiului                 , înscris 
în Cartea Funciară              cu nr.Cad.        

Art.2 - Suprafaţa terenului concesionat este de                            

Art.3 - Obiectivele concedentului MUNICIPIULUI GALAŢI sunt                       

Art.4 - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea 
concesiunii, sunt următoarele : 

(1) Bunurile de retur - sunt bunurile care au făcut obiectul concesiunii 
precum şi cele care au rezultat din urma investiţiilor impuse în caietul de 
sarcini, în mod gratuit liber de sarcini. 

(2) Bunurile proprii - sunt bunurile care aparţin concesionarului, care sunt 
exploatate în strictă concordanţă cu obiectul concesiunii şi care la expirarea 
contractului de concesiune prin ajungere la termen, revin de drept 
concesionarului. 

 

III. TERMENUL CONTRACTULUI 

 

Art. 5 (1) Durata concesiunii este de 49 ani, începând cu data încheierii prezentului 
contract de concesiune. 

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel 
mult jumatate din durata iniţială. 

 

Art. 6  Concedentul, MUNICIPIUL GALAŢI, va comunica concesionarului                

      cu doi ani înainte de încetarea concesiunii, punctul său de vedere asupra 
încetării concesiunii. 
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IV. REDEVENŢA 

 

Art. 7  Redevenţa este de                          : 

       După cum a rezultat din                   . 

Art. 8  Preţul concesiunii va fi indexat anual cu rata inflaţiei. 

Art. 8.1.Nivelul redevenţei este stabilit astfel încat, în maxim 25 de ani, 
concedentul să recupereze întreaga valoare a terenului. Acest lucru nu înseamna că, 
la expirarea acestei perioade, concesionarul nu mai datorează preţul folosinţei, 
aceasta trebuind să fie achitată pe toată perioada concesiunii. 

 

V. PLATA REDEVENŢEI 

 

Art. 9 

(1) Plata redevenţei se face la Direcţia Generala Impozite, Taxe şi alte Venituri 
Galaţi a Primăriei Munucipiului Galaţi din str. Domneasca nr. 13 sau prin 
virament în contul nr. RO62TREZ3062A300530XXXX deschis la Trezoreria 
Municipiului Galaţi, C.F. 3814810. 

(2) Plata redevenţei se face trimestrial în rate egale, astfel : 15.03, 15.06, 
15.09, excepţie, trimestrul IV, când plata se va face până la data de 15.11. 

(3) Pentru neplata la termenele scadente a redevenţei se calculează 
penatităţi în cuantum de 0,1% pe zi întârziere conform art. 906, alin.3 din 
Codul de Procedură Civilă. 

(4) Redevenţa se indexează anual până la data de 30 noiembrie a fiecărui an 
fiscal, pe baza indicelui de inflaţie aferent unei perioade de 12 luni, care 
sfârşeşte la 1 noiembrie a aceluiaşi an. 

(5) În baza O.U.G. nr.57/2019 concesionarul,                     , va 
depune cu titlu de garanţie în termen de 90 zile de la data semnării 
contractului, în contul nr. RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la 
Trezoreria Municipiului Galaţi, C.F. 3814810, cod clasificaţie bugetară 297, 
o sumă echivalentă cu 25% din obligaţiile de plată către concedent 
reprezentând redevenţa datorată pe anul în curs, care va fi folosită în scopul 
achitării eventualelor sume datorate de către concesionar în perioada 
derulării contractului de concesionare, respectiv redevenţa şi majorări de 
întârziere. 

(6) Nerespectarea termenului stabilit prin art.9, alin.(5). dar şi 
neîndeplinirea celorlalte clauze contractuale vor fi constatate de către o 
comisie, formată din reprezentanţi ai concedentului, numiţi prin Dispoziţie a 
Primarului. 
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(7) Cu 30 zile înainte de împlinirea termenului stabilit prin art. 9, alin.(5) al 
prezentului contract, Comisia va notifica concesionarul cu privire la 
retragerea concesiunii şi rezlierea contractului de concesiune, dacă acesta 
nu face dovada în această perioadă că şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale 
referitoare la constituirea garanţiei. 

(8) Situaţia eventualelor bunuri/investiţii realizate pe terenul concesionat, 
se va rezolva pe cale amiabilă. 

(9) Datele scadente pentru achitarea redevenţei datorate sunt următoarele : 
15.03, 15.06, 15.09, 15.11 ale fiecărui an. Plata anticipată a redevenţei, cu 
excepţia anului în curs, nu este acceptată. 

(10) Cu 30 de zile înainte de ajungerea la datele scadente prezentate la 
alin.(9), concedentul va notifica concesionarul cu privire la debitele 
înregistrate în această perioadă. 

(11)  Concedentul va aduce la cunostinţa concesionarului faptul că, dacă la 
data scadentă de plată a obligaţiilor contractuale, sunt înregistrate debite 
restante, în termen de 1 zi, aceste sume vor fi acoperite prin retragerea 
garanţiei constituite la art.5. 

(12) De la data retragerii garanţiei, în modalitatea descrisă mai sus, 
concesionarul are termen 10 zile, respectiv până la data de 26 ale lunii 
scadente, să reconstituie garanţia concesiunii şi să achite eventualele sume 
accesorii neacoperite de garanţie (penalităţi). 

(13) Neîndeplinirea obligaţiei de reconstituire a garanţiei concesiunii, în 
termenul indicat prin notificarea concesionarului, dar şi achitarea 
eventualelor sume accesorii neacoperite de garanţie, duce la retragerea de 
drept a concesiunii, fără alte formalităţi  şi  rezilierea contractului. 

(14) Serviciul care gestioneaza contractele de concesiune va înainta dosarul 
concesionarului către Serviciul Juridic Legalitate, pentru promovarea unei 
acţiuni în instanţă pentru recuperare daune-interese. 

 

VI. DREPTURILE PARŢILOR 

 

Art. 10 - Drepturile concedentului - MUNICIPIUL GALAŢI 

(1) Are dreptul ca prin împuterniciţii săi să inspecteze bunurile concesionate, 
verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. 

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului. 

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară 
a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul 
naţional sau local. 

 

Art. 11 - Drepturile concesionarului 
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(1) Are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, 
bunurile proprietatea publică/privată ce fac obiectul contractului de 
concesiune. 

(2) Are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul 
concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin 
contractul de concesiune.  

 

VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

Art. 12 Relaţiile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe 
principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea posibilei 
egalităţi între avantajele ce îi sunt acordate concesionarului şi sarcinile care îi sunt 
impuse în condiţiile caietului de sarcini. 

 

Art. 13 Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de 
execuţia obligaţiilor sale, în cazul în care aceasta creştere rezultă în urma : 

- unei acţiuni sau unei măsuri dispuse de o autoritate publică ; 

- unui caz de forţă majoră sau a unui caz fortuit. 

 

Art. 14 Obligaţiile concedentului MUNICIPIUL GALAŢI : 

(1) De a acorda sprijin concesionarului                         în obţinerea 
avizelor şi acordurilor legale pentru realizarea investiţiei. 

(2) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul 
drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. 

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror 
împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor acestuia. 

(4) Concedentul este obligat să nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul 
drepturilor rezultate din contractul de concesiune. 

 

Art. 15 Obligaţiile concesionarului : 

(1) Să respecte întocmai prevederile din HCL nr.                                
privind  concesionarea                         . 

 

(2) Să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a 
bunurilor proprietate publică/privată ce fac obiectul concesiunii, potrivit 
obiectivelor stabilite de către concedent. 

(3) Să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. 
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(4) Nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. 

(5) În termen de 12 luni de la semnarea contractului de concesiune, 

   este obligat să finalizeze procedura de obţinere a avizelor şi a autorizaţiilor 
necesare. 

(6) Este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate 
publică (dacă este cazul ). 

(7) Este obligat să respecte întocmai prevederile art. 7, din prezentul contract, 
în ceea ce priveşte plata redevenţei la termenele scadente, inclusiv art.9. 

(8) Să realizeze lucrările de investiţii pe baza autorizaţiei de construire 
eliberată de cei în drept precum şi a altor acorduri şi avize conform prevederilor 
legale în vigoare. 

(9) Să obţină toate avizele şi acordurile legale pentru realizarea construcţiei şi 
exploatarea obiectivului,după punerea în funcţiune. Elementele tehnice 
prezentate în oferta adjudecată nu reprezintă soluţii aprobate. 

(10) Să execute din fondurile sale lucrările de racordare la reţelele 
tehnico-edilitare din zona şi să obţină acordul destinatarilor. 

(11) Eventualele soluţii alternative adoptate prin proiect ( alimentarea cu apă, 
surse de încălzire ) se execută pe cheltuiala exclusivă a concesionarului. 

 

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

 

Art. 16 Concedentul, MUNICIPIUL GALAŢI, poate modifica, unilateral, partea 
reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului, 
din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local după caz. 

Art. 17 Concesionarul,                                 , este obligat să 
continue exploatarea bunului, desfăşurarea activităţii, ori prestarea serviciului în  
noile condiţii stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de 
concesiune. 

Art. 18 În cazul în care modificarea contractului în mod unilateral îi aduce un 
prejudiciu, concesionarul are dreptul să primeasca în mod prompt o despăgubire 
adecvată şi efectivă. 

Art. 19 Concesionarul poate constitui garanţie şi titluri de credit asupra cărora se 
va institui gajul, cu acordul concedentului. 

Art. 20 În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea 
existenţei, de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectivului 
contractului de concesiune, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în 
vederea luării măsurilor ce se impun, pentru asigurarea continuităţii relaţiilor 
contractuale. 

 

IX. ÎNCETAREA CONCESIUNII 
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Art. 21 Concesiunea poate înceta prin : 

21.a. Expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia. 

21.a1.Concedentul, MUNICIPIUL GALAŢI, are dreptul să-şi manifeste intenţia 
de a dobândi bunurile de preluare şi să solicite concesionarului,               

încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.  

În termen de 1 an, după expirarea termenului de concesiune prin ajungerea la 
teremen, concedentul, MUNICIPIUL GALAŢI, va fi obligat să-şi exercite dreptul 
de opţiune prevăzut la aliniatul de mai sus, sub sancţiunea decăderii. 

21.a.2. Concesionarul                             va prezenta din partea 
Administraţiei Financiare, în raza căreia se află bunul unde şi-a desfăşurat 
activitatea, dovada eliberării de orice sarcini a bunului concesionat, după care între 
concedent şi concesionar se va întocmi un proces verbal de predare a bunului cât şi a 
eventualelor bunuri dobândite pe perioada concesiunii şi destinate concesiunii. 

21.a.3. Eventualele materiale aprovizionate, obiecte de mobilier, instalaţii ce nu 
sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau alte bunuri ce se vor conveni între părţi, 
se vor prelua de către concedent, pe bază de contract, la data expirării concesiunii. 

21.b. Încetarea concesiunii prin răscumpărare 

21.b.1.În cazul în care interesul naţional sau local o impune, răscumpărarea 
concesiunii se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat 
concesionarea, concedentul MUNICIPIUL GALAŢI, asigurând şi achitând 
concesionarului                                         despăgubirea 
corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie promptă, adecvată şi efectivă 
pentru care se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili 
preţul răscumpărării. Cazul de interes public se probează prin acte autentice , emise 
de autoritatea municipală sau prin Hotărâri ale Guvernului. 

21.b.2. Dacă părţile nu se înteleg asupra preţului răscumpărării, urmează a se 
adresa instanţei de judecată sau arbitrare, după caz. 

21.c.Încetarea contractului prin retragere 

21.c.1. Concesiunea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care 
concesionarul,                               , nu respectă obligaţiile asumate 
prin contract, constatarea făcându-se de către o comisie, formată din reprezentanţii 
concedentului, numită prin Dispoziţia Primarului. 

21.c.2. Concedentul MUNICIPIUL GALAŢI va putea rezilia contractul numai după 
notificarea intenţiei sale concesionarului                   , cu precizarea 
cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei 
perioade de          zile de la notificare dacă concesionarul nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile în acest interval. 

21.d. Încetarea concesiunii prin renunţare 
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21.d.1. Concesionarul,                      , poate renunţa la concesiune în 
cazul în care cauze obiective, justificate, fac imposibilă realizarea investiţiei sau 
exploatarea ei după punerea în funcţiune, după verificarea celor semnalate de 
concesionar, de către o comisie formată din reprezentanţii concedentului, ai 
Consiliului Local al municipiului Galaţi şi care împreună cu reprezentanţii 
concesionarului vor hotărâ asupra continuării sau încetării contractului. 

21.d.2. Forţa majoră exonerează părţile de răspunderi în ceea ce priveşte 
îndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin, cu menţiunea că prin forţa 
majoră se întelege orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 
inevitabil, care impiedică părţile să-si execute integral sau parţial obligaţiile. 

21.d.3. Apariţia şi încetarea cazului de fortă majoră se va comunica celeilalte părţi 
în termen de 5 zile prin telefon,fax,telex, urmat de o scrisoare recomandată, cu 
menţiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente 
române, în prezenţa părţilor. 

21.d.4.În caz de fortă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, 
executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă, cu perioada 
coresunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din părţi nu va pretinde 
penalităţi sau despăgubiri, pentru întârzieri în executarea contractului. Partea care 
nu a îndeplinit funcţia comunicării va suporta consecinţele cazului de forţă majoră 
cât şi îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii. 

21.d.5. În condiţiile în care forţa majoră conduce la o decalare a obligaţiilor părţilor 
mai mare de 6 luni, părţile se vor reuni pentru a hotărâ asupra exercitării în viitor a 
clauzelor incluse în contract. În cazul dispariţiei sau imposibilităţii de exploatare a 
bunului concesionat, situaţie verificată şi constatată de comisia legal constituită, 
părţile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului. 

 

Art. 22 În cazul în care concesionarul                                nu a 
început execuţia lucrărilor în termen de un an de la data acordării concesiunii, în 
conformitate cu prevederile art. 52, alin. (2), lit. a) din Normele Metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construire, concesionarea se retrage fără nicio pretenţie din partea acesteia. 

De asemenea, concesiunea se retrage şi în cazul în care concesionarul nu 
respectă condiţiile stipulate în HCL nr.                  ( HCL de concesiune) şi 
HCL nr.                   ( regulamentul nou). 

 

Art. 23 În cazul încetării concesiunii din una din cauzele prevăzute la art. 21, art. 22, 
concesionarul are următoarele obligaţii : 

a) Să predea părţii întâi documentaţia tehnică referitoare la obiectivul de investiţii 
ce urmează să se realizeze ( sau s-a realizat) pe terenul concesionat. 

b) Să prevadă în actele juridice pe care le încheie şi prin care îşi asumă obligaţii fată 
de partea întâi se va substitui părţii a doua în baza drepturilor prevăzute. 

c) Să prezinte părţii întâi toate actele în curs de executare pentru care aceasta să-şi 
poata exercita opţiunea. 
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d) Să prevadă în contractele ce le încheie cu persoane fizice sau juridice în legatură 
cu obiectivul ce se va realiza ( sau s-a realizat) pe terenul concesionat, a posibilităţii 
subrogării prin partea întâi, în cazul în care  aceasta va hotărâ astfel, când 
încetarea concesiunii a intervenit înainte de încetarea valabilităţii actelor 
respective. 

 

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 

Art. 24 (1) Denunţarea unilaterală a contractului atrage după sine daune-interese. 

(2)Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în 
contractul de concesiune atrage răspunderea contractuala a părţii în culpă. 

(3) În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre 
părţi, prin contractul de concesiune, sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, 
cealaltă parte este îndreptăţita să ceară întâi pe cale amiabilă şi doar în caz de 
neintelegere pe calea instantei judecatorest, sa se pronunte cu privire la 
rezilierea contractului cu daune interese. 

(4) Nerespectarea, respectiv necompletarea cuantumului garanţiei la 
termenele stabilite prin HCL nr.                   (regulament) au ca 
efect rezilierea de drept, din culpa concesionarului, a contractului de 
concesiune în cauză. 

 

XI. LITIGII 

 

Art. 25 Litigiile de orice fel decurgând din exercitarea prezentului contract de 
concesiune, dacă nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, se vor prezenta organelor 
juridice competente, la sediul concedentului. 

 

Art. 26 Pe toată durata concesiunii, concedentul şi concesionarul se vor supune 
legislaţiei în vigoare în România. 

 

 

 

 

                                               

XII. CLAUZE SPECIALE 

 



 2  

Art. 27 Pe durata concesiunii, concesionarul                                  
este obligat să asigure respectarea normelor de protecţie a mediului, conform OUG 
nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare.  

 

XIII. DISPOZIŢII SPECIALE 

 

Art. 28 Modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin 
acordul părtilor, prin Act Aditional. 

 

Art. 29 Procesul-Verbal de Predare-Primire a terenului, va face parte integrantă din 
prezentul contract. 

Contractul de concesiune nr.                        , privind concesionarea 
terenului din Galaţi                               , s-a încheiat în două 
exemplare, unul pentru concedent, unul pentru concesionar. 

 

 

 

 

 

SEMNATARI  

 

 

 

CONCEDENT                                                   CONCESIONAR 
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Având în vedere faptul că, la rolul dumneavoastră fiscal, este înregistrat contractul de 
concesiune nr.        /          , prin prezenta vă aducem la cunostinţă că, la data 
întocmirii prezentei, respectiv             , sunt înregistrate următoarele debite : 

- pentru anul fiscal      , valoarea redevenţei este de                lei; 

- pentru data scadentă            , valoarea redevenţei este de                lei; 

- dobânzi şi penalităţi               lei; 

- rămăşiţă               lei; 

- total de plată                lei. 

        În conformitate cu : 

- prevederile art. 38, alin. (3) al HCL nr.         - privind aprobarea Regulamentului privind 
modul de concesionare a terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului 
Galaţi; 

- HCL nr.        , privind concesionarea terenului situat în             ; 

- Art.327, lit. d) / OUG nr. 57/2019; 

- Art.362, alin.(3) / OUG nr. 57/2019 

- Art.1522 din Legea nr. 287/2009, privind Noul Cod Civil; 

       UAT Municipiul Galaţi, în calitate de concedent, reprezentată de Primar, IONUŢ 
FLORIN PUCHEANU, în temeiul art. 303, alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

                               N O T I F I C Ă 

 

     Conform clauzelor contractului de concesiune nr.     /         , vă aducem la 
cunostinţă faptul că, în cazul în care, la data scadentă de plată a obligaţiilor contractuale 
vor fi înregistrate debite restante, în termen de 1 zi, adică la data de 16 a lunii scadente, 
acestea vor fi acoperite prin retragerea garanţiei concesiunii, constituită conform art. 34, 
alin. (1) al HCL nr.               . 

      Vă aducem la cunostinţă obligaţia reconstituirii garanţiei concesiunii, în termen de 10 
zile de la data retragerii acesteia până la data de 26 a lunii scadente,în caz contrar, 
nerespectarea acestor dispoziţii duce la retragerea de drept a concesiunii, fără alte 
formalităţi şi la rezilierea contractului de concesiune. 

 

 

                                  SEMNATARI 

                                                   

  CONCEDENT                                               
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