ROMÂNIA
Judeţul Harghita
Comuna Mădăraş
APROBAT
Prin Hotărârea CL nr.32
din data de 25.04.2016

CAIET DE SARCINI
privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 27237 mp. din domeniul privat al
comunei Mădăraş
Caietul de sarcini conţinând specificaţiile tehnice face parte integrantă din documentaţia
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice pe baza
cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat în conformitate cu prevederile art. 12 din OUG
nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, şi ale
art. 7 şi Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, prin care se stabilesc:
Caietul de sarcini trabuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente :
1. informaţii generale privind obiectul concesiunii:
1.1. descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
1.2. destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;
1.3. condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social
şi de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac
obiectul concesiunii;
2. condiţii generale ale concesiunii:
2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor
proprii);
2.2. obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;
2.3. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;

2.4. interdicţia subconcesionării bunului concesionat/posibilitatea subconcesionării, după
caz;
2.5. condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;
2.6. durata concesiunii, care nu poate depăşi 49 de ani;
2.7. redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia;
2.8. natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent;
2.9. condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:
2.9.1. protejarea secretului de stat;
2.9.2. materiale cu regim special;
2.9.3. condiţii de siguranţă în exploatare;
2.9.4. condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz;
2.9.5. protecţia mediului;
2.9.6. protecţia muncii;
2.9.7. condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
3. condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;
4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune.

CAPITOLUL I: Obiectul concesiunii
1.1 Suprafaţa de teren situată în satul Mădăraş, comuna Mădăraş – jud. Harghita,
identificată potrivit Extrasului de carte funciară nr.50038 comuna Mădăraş, planului
de încadrare în zonă / planului de situaţie anexate la prezentul caiet de sarcini.
Obiectul concesiunii este cuprins în inventarul mijloacelor fixe al comunei
(reactualizat la data de 30.11.2015) sub nr. de inventar: 8003 sub denumirea de
„Teren pentru carieră 27237 mp”
Terenul supus concesionării înglobează şi o carieră de piatră, zăcământul natural
fiind de origine vulcanică.
Structura şi compoziţia zăcământului : roci andezitice

1.2 Caracteristicile principale ale bunurilor supuse concesiunii:
Categoria terenului : teren extravilan
Suptafaţa terenului : 27237 mp, aproximativ 2,8 Ha
Valoarea de inventar : 46.605 lei conform inventarului din data de 30.11.2015.
Aria ocupată de cariera de piatră 27237 mp.
Rezerve de andezit identificate şi omologate______ mc.(tone)
Obiectivele concesiunii:
1.2. Destinaţia bunurilor care fac obiectul concesiunii : bunurile supuse procedurii de
concesionare vor avea destinaţie identică cu cea actuală, respectiv teren extravilan
pentru exploatare produse de carieră.
1.3. Condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar,
social şi de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce
fac obiectul concesiunii;
Condiţiile de exploatare a obiectului concesiunii sunt cele referitoare la administrarea,
exploatarea şi utilizarea suprafeţelor de terenuri din extravilanul localităţilor destinate
exploatării agregatelor de carieră şi balastieră, fără a afecta spaţiul înconjurător din punct
de vedere aspectual şi al protecţiei mediului.
Se menţionează în mod deosebit faptul că toate responsabilităţile cu privire la
respectarea prevederilor din actele normative referitoare la protecţia mediului
înconjurător revin concesionarului.
În procesul de exploatare a obiectului concesiunii, concesionarul va avea dreptul de a
produce şi comercializa agregate de carieră care sunt produse conform standardelor
romanesti in vigoare si sunt certificate de diverse organisme romanesti de certificare
(INCERTRANS, SRAC, AFER).
Dupa natura rocii de provenienta pot fi furnizate urmatoarele sorturi de agregate de
carieră,
obtinute
din
concasarea
unor
roci
magmatice
ca
andezit:
- cribluri:
- nisip de concasaj 0-4 mm,
- criblura 4-8 mm,
- criblura 8-16 mm,
- criblura 16-25 mm;
- piatra sparta pentru drumuri (sort 25-63 mm);
- piatra sparta pentru calea ferata (sort 31,5-50 mm);
- piatra bruta;
- deseu de cariera si split 0-25 mm.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de concedent
privind exploatarea eficace a obiectului concesiunii
Odată cu situaţia creată pe planul dezvolt[rii economico-sociale după accesarea
României în UE , activitatea autorităţilor administraţiei publice , pe lângă sarcinile de
administrare propriu-zise stabilite prin actele normative specifice, urmează să fie
caracterizată şi de adoptarea ţoi aplicarea unui management economic bazat pe o
eficienţă sporită, care se referă şi la modul în care sunt administrate şi exploatate valorile
materiale reprezentând bunurile din domeniul public, în folosul general al cetăţenilor.
Consiliul local şi Primăria comunei Mădăraş, în calitatea lor de organe răspunzătoare pe
plan local pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, au obligaţia să
acţioneze în mod concret pentru asigurarea îndeplinirii, la nivelul pretins, a acestei
funcţiuni.
În acest context se înscrie şi necesitatea asigurării gestionării, administrării şi
exploatării bazate pe eficienţă şi profesionalism, a suprafeţelor de teren din proprietatea
unităţilor administrativ-teritoriale.
În situaţia actuală suprafeţele propuse spre concesionare nu aduc nici-un folos pentru
Consiliul local, şi implicit pentru cetăţenii comunei, ele nefiind exploatate sau gospodărite
în mod eficient.
Astfel, în momentul de faţă în care în care sunt solicitări din partea unor potenţiali
concesionari şi potenţiali investitori pentru aceste suprafeţe, s-a creat o situaţie prielnică
care impune în mod evident şi iminent valorificarea la un nivel superior a acestor
terenuri. Modul cel mai avantajos pentru comună este concesionarea, pe o perioadă
corespunzătoare strategiei autorităţii locale, a acestor suprafeţe, în schimbul unei
redevenţe anuale, valoarea căreia se stabileşte astfel ca să se rezolve pe de o parte
exploatarea şi folosirea eficientă a terenului, iar pe de altă parte să rezulte obţinerea unor
avantaje financiare pentru comună, prin realizarea unui venit garantat şi constant în
bugetul local pe perioada concesionării.
Se menţionează ca avantaj economic şi de mediu disponibilitatea potenţionalilor
concesionari ca, pe lângă asigurarea unei gestionări şi administrări performante, să
efectueze şi unele investiţii pe care le consideră necesare în scopul utilizării cât mai
rentabile şi raţionale a bunurilor concesionate.
În procesul de exploatare eficace a obiectului concesiunii concedentul urmăreşte
următoarele obiective de ordin economic, financiar, social şi de mediu

Administrarea eficientă a bunurilor concesionate;

Valorificarea superioară a bunurilor în scopul dezvoltării generale a comunei;

Îndeplinirea criteriilor de performanţă ;

Posibilitatea de accesare de fonduri structurale şi accesare mai uşoară a eventualelor
credite bancare necesare;

Interesul de a menţine echilibrul contractual;

Folosirea şi calificarea/recalificarea/ specializarea forţei de muncă şi cointeresarea
salariaţilor;









Asigurarea continuitătii exploatării obiectivului concesionat;
Dezvoltarea durabila şi corelarea cerintelor cu resursele;
Obţinerea de avantaje financiare pentru bugetul local;
Protecţia şi conservarea mediului natural şi a celui construit;
Responsabilitate şi legalitate;
Adaptabilitate din ce în ce mai pronunţată la cerintele locale şi zonale,
Întroducerea unor metode moderne de management;
Avantajele produse de concesionarea bunurilor şi exploatarea de către un operator de
profil sunt :
 Transferarea integrală a riscurilor de exploatare şi a respectării tuturor
prevederilor legale în sarcina operatorului;
 Obligaţiile concesionarului privind administrarea obiectivului clar definite în
contractul de concesiune;
 Stabilitate în gestionarea obiectivului concesiunii pe o durată mai mare, definită
prin contract;
 Instituirea unor mecanisme prin care se impune ca toate riscurile de folosire şi
operare să treacă în sarcina concesionarului;
 Stabilirea
necesarului de investiţii pe perioadele următoare în sarcina
concesionarului ( cu posibilitatea de contribuţie din partea concedentului ), definite clar
prin contractul de concesiune. Consiliul Local transferă sarcina investiţiilor şi,
potenţial, finanţarea acestora către concesionar;
 Din momentul când concesionarul îşi intră în drepturi, investiţiile pot fi demarate.
 Consiliul Local se va ocupa de funcţia sa de reglementator/supervizor al
concesionarului şi nu de gestiunea directă a obiectivului;
 Consiliul Local va avea dreptul la control final asupra derulării concesiunii, având
posibilitatea de a anula contractul de concesiune în cazul în care concesionarul are
activitate defectuoasă persistentă. În acest sens se stabilesc clauze de penalizare şi
reziliere prevăzute în contract;
 Consiliul Local, în calitate de concedent, are putere decizională pentru ca în
momentul încredinţării contractului, să adopte cele mai optime prevederi contractuale
 Îndeplinirea criteriilor de management pentru a avea acces la fonduri, cum ar fi
cele structurale, bancare etc.
 Condiţii de realizare a unui echilibru financiar echitabil bazat pe un raport
corespunzător exprimat prin parametrii : cost / preţ / beneficiu / calitate;
 Stabilirea responabilităţilor privind atribuţiile referitoare la protecţia mediului în
sarcina exclusivă a concesionarului.
 Responsabilităţile privind respectarea prevederilor legale din actele normative
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii precum şi la prevenirea şi
securitatea contra incendiilor, revin în totalitate concesionarului.

Având în vedere multiplele avantaje de ordin economic, financiar, social şi de mediu
oferite de concesionarea, pe o perioadă adecvată, a bunurilor care fac obiectul
prezentului caiet de sarcini, se prelevă ca optimă alegerea modalităţii de dare în
concesiune a acestora.

CAPITOLUL II: CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII
2.1.Regimul bunurilor utilizate de concesionar:
În derularea concesiunii concesionarul utilizează următoaarele categorii de bunuri
:
a) bunuri de retur - sunt bunuri de retur bunurile publice transmise în administrarea
concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii
obiectivelor concesiunii şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, în bunã
stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii concedentului. În cazul încetãrii
contractului înainte de termen, concedentul este îndreptaţit sã primeascã valoarea
neamortizatã a bunurilor realizate din fondurile sale;
b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului
de concesiune pot reveni concedentului, în mãsura în care acesta din urmã îşi manifestã
intenţia de a prelua bunurile respective, pe bază de contract de vânzare-cumpărare, în
schimbul plaţii unei compensaţii, în condiţiile legii;
c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care au fost realizate de concesionar în
perioada concesiunii şi la încetarea contractului rãmân în proprietatea concesonarului.
Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazeazã pe principiul
echilibrului financiar între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi
sunt impuse.
Concesionarul nu va fi obligat sã suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia
obligaţiilor sale, dacã aceastã creştere rezultã în urma unui caz de forţa majorã.
Concesionarul îşi executã obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevãzute în
contractul de concesiune şi în acord cu prevederile legale specifice activitaţii desfăşurate
prin exploatarea bunului concesionat.
Concedentul are dreptul şi obligaţia sã verifice în perioada derulãrii contractului de
concesiune modul în care sunt respectate clauzele acestuia de cãtre concesionar.
Contractul de concesiune va fi încheiat în limba românã.
Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune atrage
aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) din ordonanţă, respectiv: pierderea garanţiei depuse
pentru participare şi, dacă este cazul, plata de daune-interese.
Cuantumul daunelor-interese prevăzute la art. 28 alin. (2) şi (3) din lege, dacă
părţile nu s-au înţeles altfel, va fi stabilit de către instanţa judecătorească de drept comun, la
cererea părţii interesate, şi va cuprinde atât prejudiciul efectiv suferit, cât şi beneficiul
nerealizat.
În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, licitaţia
publică va fi anulată, iar concedentul va relua procedura de licitaţie publică de la etapa

publicării anunţului, în condiţiile legii, studiul de oportunitate şi caietul de sarcini păstrându-şi
valabilitatea.
2.2- obligaţiile privind protecţia mediului
a concesionarului stabilite pe perioada
concesiunii: obligaţii referitoare la interdicţiile de poluare a aerului, solului şi
păstrarea/ameliorarea aspectului general al mediului cu încadrarea în înfăţişarea generală
a zonei, privesc în exclusivitate concesionarul.
2.3.- concesionarul este obligat să exploateze obiectul concesiunii în regim de
continuitate.
2.4- concesionarul nu are dreptul să subconcesioneze obiectul concesiunii,
2.5- este permisă închirierea obiectului concesiunii pe perioada determinată (max. 1 sezon
) şi în condiţiile stabilite de concedent
2.6- Durata propusă a concesiunii este de 8 ani, incepând de la data de semnării
contractului de concesiune.
Prin stabilirea unei durate mari a contractului de concesionare a bunului se oferă
concesionarului siguranţa exploatării bunului şi desfăşurării activităţii pe toată perioada
acestuia ceea ce poate implica efectuarea unor investiţii constând în lucrări de construcţii,
dotări şi modernizări, care ar putea asigura în final condiţii mai bune de exploatare şi de
folosire a acestuia.
Pe de altă parte, o durată excesiv de mare a contractului de concesiune obligă
autoritatea locală în calitatea sa de concedent, la păstrarea, în mare parte, a condiţiilor de
contractare şi regulilor stabilite la data încheierii acestuia prin documentele contractului,
îngrădind drepturile autorităţilor locale de a modifica substanţial prevederile contractului
de concesiune, în raport cu noile situaţii de piaţă create pe parcursul derulării acestuia.
Având în vedere cele menţionate mai sus precum şi politica autorităţii locale de a
asigura o siguranţă şi stabilitate optimă în condiţii cât mai bune pentru promovarea unor
măsuri concrete în administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei, se
estimează ca optimă stabilirea unei durate a contractului de concesiune pe o perioadă de
25 ani, cu posibilităţi de prelungire, cu acordul părţilor, în condiţiile legii.
2.7. Redeventa minimă şi modul de calcul al acesteia (preţul concesiunii)
Potrivit celor prevăzute de art. 14 din OUG nr. 54/2006, modul de calcul şi plata
redevenţei se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale.
Nivelul redevenţei se stabileşte în aşa fel încât pe de o parte să fie asigurat un venit
constant pentru bugetul comunei, iar pe de altă parte să fie menţinut principiul
proporţionalităţii şi echilibrului contractual în sensul stabilirii unui nivel de redevenţă
corect în raport cu importanţa , volumul şi natura bunurilor supuse concesionării.
Astfel nivelul minim al redevenţei s-a stabilit în raport cu valoarea foloaselor realizate ca
urmare a exploatării carierei de piatră situată pe suprafaţa terenului supus concesionării.
Aşadar se consideră rezonabil ca viitorul concesionar să achite sub formă de redevenţă
o cotă de 1,80 lei pe fiecare tonă de produse de carieră livrate, echivalent cu un
procent de 10 % din preţul de vânzare al acestora, reprezentând veniturile realizate ca
urmare a activităţilor desfăşurate prin folosirea bunului concesionat.

Plata redeventei se face trimestrial în lei până la data de 15 a primei luni după
trimestrul expirat, decă părţile nu se înţeleg altfel.
Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la penalităţi
de 0,1 % pe zi de întârziere.

2.8 . Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent
Garanţia de participare la procedura de concesionare: se stabileşte în suma de
100 lei
Se constituie prin lichidităţi depuse la caseria instituţiei (Primăriei). Neconstituirea
garanţiei de participare până la data şi ora limită de deschidere a procedurii atrage după
sine descalificarea ofertantului. Garanţia de participare pentru ofertanţii necâştigători se
restituie în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului.
Garanţia de participare a ofertantului câştigător se reţine de concedent, fiind înclusă în
suma garanţiilor pe care concesionarul trebuie să depună în conformitate cu articolul nr.
56 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
Cuantumul garanţiilor ce urmează a fi depuse de concesionar în
conformitate
cu articolul nr 56 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri : concesionarul are obligaţia ca, în termen de 90 zile de la data semnării
contractului de concesiune, să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă de 15.000 lei
reprezentând obligaţiile de plată către concedent stabilite pentru primul an de activitate.
2.9 Condiţii speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii:
2.9.1. protejarea secretului de stat : nu este cazul
2.9.2. materiale cu regim special : nu este cazul
2.9.3. condiţii de siguranţă în exploatare : Respectarea prevederilor legale privind
siguranţa în exploatare, referitoare la exploatarea agregatelor de carieră constituie
sarcina concesionarului. În acest sens concesionarul va obţine toate autorizaţiile
prevăzute de lege.
2.9.4. condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz; - nu este cazul
2.9.5. protecţia mediului: obligaţii referitoare la interdicţiile de poluare a aerului, solului şi
păstrarea/ameliorarea aspectului general al mediului cu încadrarea în înfăţişarea zonei,
privesc în exclusivitate concesionarul.
2.9.6. protecţia muncii : Responsabilităţile privind respectarea prevederilor legale din
actele normative referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii revin în totalitate
concesionarului.

2.9.7. condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte:
nu este cazul
2.9.8. Redevenţa stabilită pe baza ofertei câştigătoare se va plăti lunar, în raport cu
livrările de produse de carieră efectuate.
2.9.9. Beneficiarul contractului de concesiune are dreptul de a exploata şi valorifica cel
mult 25.000 to de piatră, agregat valorificat.
2.9.10. Ruta de transport pe teritoriul u.a.t. Mădăraş se stabileşte de către Consiliul Local
Mădăraş, excluzând căile de acces din intravilan. Maşinile de transport de mare tonaj nu
pot traversa intravilanul prin străzile secundare nici fără încărcătură.
2.9.11. Până la construirea drumului de exploatare de 1,7 km care va face legătura de
ocolire a intravilanului, beneficiarul contractului nu va transporta agregate de carieră.
2.9.12. Exploatarea,calibrarea şi transportul este interzis
sărbătorile locale prestabilite şi în repaus săptămânal.

pe sărbători legale, pe

3. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
Perioada de valabilitate a ofertelor : 90 zile începând cu data stabilită pentru depunerea
acestora
Orice persoană juridică sau fizică, română ori străină are dreptul de a participa la
procedura pentru atrubuirea contractului de concesiune. Se exclude din această
procedură, respectiv nu este eligibil orice ofertant care se află în oricare dintre
următoarele situaţii:
a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un
judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o
situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile
prevăzute la lit.a);
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat,
inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
d) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
e) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit
obligaţiile asumate printr-un alt contract de concesiune sau de achiziţie
publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă
mijloace probante în acest sens.
Criterii de participare :
Persoane juridice:
a.) dovada înregistrării în registrul persoanelor juridice (de la Registrul comerţului
de pe lângă Tribunalul teritorial local, sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor)
b.) Prezentarea dovezilor legale de achitare a datoriilor fiscale faţă de bugetul de
stat şi bugetul local .

c.) Documentul prin care se face dovada achitării garanţiei de participare
stabilită;
d.) Împuternicire din partea conducerii firmei, în cazul în care persoana sau
persoanele care reprezintă firma, nu face (fac) parte din conducerea
acesteia;
e.) chitanţa care face dovada cumpărării documentaţiei de atribuire şi a caietului
de sarcini.
Persoanele fizice :
a.) Copia xerox a certificatului de identitate (buletin, carte de identitate,
paşaport)
b.) Prezentarea dovezilor legale de achitare a datoriilor fiscale
c.) Documentul prin care se face dovada achitării garanţiei de participare
stabilită;
d.) Împuternicire oficială ( dacă este aczul ) din partea persoanei ofertante, în
cazul în care aceasta este reprezentată printr-o altă persoană
e.) chitanţa care face dovada cumpărării documentaţiei de atribuire şi a caietului
de sarcini.
4. Investiţiile necesare pentru exploatarea obiectului concesiunii
În vederea asigurării capacităţii de exploatare şi de livrare, în raport cu solicitările
previzionate, concomitent cu amenajările aferente de natura unor construcţii
definitive şi provizorii concedentul stabileşte necesitatea realizării următoarelor
investiţii :
Nr.
crt

Natura şi obiectul investitiei

1

Procurări de utilaje de exploatare : Excavator,
buldoexcavator, concasor, sortator,etc
Amenajări în fronturile de exploatare ale
carierei
Clădire administrativă şi punct de prim ajutor
Vestiar şi adăpost pentru muncitori
Pod basculă licenţat
Elemente de mobilare a clădirii

2
3
4
5
6

TOTAL INVESTIŢII NECESARE

5. Clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune.
Contractul de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:

Preţ estimat
fără TVA în
Euro
300.000
20.000
10.000
5.000
22.000
3.000
360.000

a)la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia, in conditiile legii;
b)in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de
catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
c)in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu
plata unei depagubiri in sarcina concesionarului;
d)in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu
plata de despagubiri in sarcina concedentului;
e)la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei
despagubiri;
f)in cazul in care interesul national sau local o impune, prin rascumpararea unei
concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat
concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie
tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de
incetare a concesiunii nu se percep daune;
g)alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si
conditiilor reglementate de lege.

Mădăraş, aprilie 2016
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