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A N U N Ţ 
 

 

 

În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, Consiliul Judeţean Tulcea aduce la cunoştinţă publică anunţul de 

intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării 

prin procedura licitaţiei, a terenului agricol în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 

mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru,care aparține domeniului public al 

Județului Tulcea.  

Proiectul de hotărâre însoţit de referatul de aprobare şi de raportul compartimentului 

de specialitate pot fi consultate la Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul 

Consiliului Judeţean Tulcea şi pe site-ul  www.cjtulcea.ro, la secțiunea „Transparență 

decizională”. 

Cei interesaţi pot prezenta, în scris şi în termen de 10 zile calendaristice de la 

publicarea prezentului anunţ, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la 

Consiliul Judeţean Tulcea, doamnei Duţu Laura Ana, persoană responsabilă de relaţia cu 

societatea civilă. 

 

 

  

      PREŞEDINTE,                               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Horia TEODORESCU                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

      Intocmit, 

cons. juridic Laura Ana Dutu 

http://www.cjtulcea.ro/


 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

Nr.2000 din11.02.2020 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE AFIȘARE 

Încheiat astăzi, 11.02.2020 

 

 

 

 În baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, subsemnații, Duţu Laura Ana – consilier juridic, responsabil pentru relația cu 

societatea civilă în cadrul Consiliului Județean Tulcea și Cucerencu Luciana – şef serviciu 

în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, am procedat astăzi la afișarea, la sediul 

Consiliului Județean Tulcea, și pe site-ul www.cjtulcea.ro, Secțiunea „Transparență 

Decizională - Legea 52/2003”  a următoarelor documente: 

- Anunț de intenție nr. 1998/11.02.2020. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a 

terenului agricol în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în 

Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține domeniului public al 

Județului Tulcea;   

- Referatul de aprobare nr.1950/11.02.2020; 

- Raportul de specialitate nr.1995/11.02.2020;  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de afișare. 

 

şef serviciu Cucerencu Luciana ………. 

cons. jur. Duţu Laura Ana ……………. 



 

 

            ROMÂNIA          

    JUDEŢUL TULCEA           

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA           Nr.27/11.02.2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol  

în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, 

care aparține domeniului public al Județului Tulcea 

 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa din data de .............2020, legal constituită; 

      Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1950/11.02.2020 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 

Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică și al Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat cu nr.1995/11.02.2020, prin care se propune aprobarea 

concesionării prin procedura licitației a terenului agricol în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), 

situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține domeniului public al Județului Tulcea; 

Vazând Raportul de evaluare întocmit de IVĂNICĂ FLORIN PFA, înregistrat la Consiliul Judeţean 

Tulcea sub nr. 343/13.01.2020; 

  În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit.a) coroborat cu art.302 - 

art.331 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare; 

  În temeiul  art.182 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea unui teren agricol, în suprafață 

de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține 

domeniului public al Județului Tulcea, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă concesionarea prin procedura licitației, a terenului agricol în suprafață de 

1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține domeniului 

public al Județului Tulcea, conform Anexei nr.  2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de IVĂNICĂ FLORIN PFA, înregistrat la Consiliul 

Judeţean Tulcea sub nr. 343/13.01.2020, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Documentaţia de atribuire privind concesionarea terenului agricol în 

suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține 

domeniului public al Județului Tulcea, conform Anexei nr.  4 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului agricol în 

suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, în 

componența prevăzută în Anexa nr.5 la prezenta hotărâre. 

Art.6. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului 

Contencios şi Asistenţă Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public.  

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de ..............2020, după cum urmează: voturi 

pentru …………., abţineri………., voturi împotrivă………… 

 
                         PREŞEDINTE,                                                                         Avizat, 

                    Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL GENERAL al JUDEŢULUI, 

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

                                                                                                                                                            ANEXA nr.1 
              la Proiectul de hotărâre nr. 27 din 11.02. 2020 

 

 

STUDIU  DE  OPORTUNITATE 

privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei a terenului agricol  în suprafață de 

1410,5068 ha (14.105.068 mp) situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține domeniului 

public al Județului Tulcea 

 

 

CAP. I  DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE 

CONCESIONAT 

 

 Prezentul studiu s-a întocmit în vederea concesionării unui teren agricol situat în Amenajarea 

agricolă Ostrov Tătaru, care aparţine domeniului public al Judeţului Tulcea, modalităţile înfăptuirii acesteia, 

precum şi datele de bază pentru întocmirea caietului de sarcini şi a contractului de concesiune. 

  

 Acesta este situat în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în Amenajarea agricolă Ostrov 

Tătaru, comuna Chilia Veche, județul Tulcea şi ocupă o suprafaţă de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), înscris 

în Cartea Funciară nr. 30968/Chilia Veche, având nr. cadastral 30968.  

           Accesul la terenul agricol este mai greu decât în alte zone, necesitând traversarea Dunării în 

localitatea Tulcea și deplasare pe drumul județean DJ 222 N (trecerea cu bacul) – Tudor Vladimirescu – 

Ceatalchioi – Pardina - Chilia Veche. 

           Deşi, terenul arabil este încadrat într-un grad mediu de fertilitate, potenţialul productiv al acestui  

teren este diminuat de excesul de umezeală în unele perioade, de infestarea cu vegetaţie dură, îndeosebi stuf 

compact, cânepă, vegetatie dură, etc precum şi o serie de fenomene climaterice specifice zonei: secetă 

excesivă în unele perioade, îngheţ timpuriu, creşterea nivelului apei freatice primăvara.    

 

 

CAP. II  MOTIVE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL 

ŞI DE MEDIU CARE JUSTIFICĂ  REALIZAREA CONCESIONĂRII 
 

În condiţiile extinderii autonomiei economico – financiare a unităţilor administrativ teritoriale, 

realizarea unor venituri cât mai mari şi diversificarea surselor acestora capătă o importanţă tot mai mare. 

 Concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a judeţului Tulcea constituie o sursă 

permanentă şi sigură de venituri pentru bugetul judeţului. 

     Concesionarea terenului sus menționat este indicată de următoarele motive de ordin economic, 

financiar, social si de mediu: 

 

1. MOTIVATIA PENTRU COMPONENTA ECONOMICĂ 

 necesitatea unei administrări eficiente pe termen lung a domeniului public al Județului Tulcea 

pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul Județului Tulcea, precum și dezvoltarea 

economică a zonei; 

 asigurarea unei politici unitare la nivelul Consiliului Județean Tulcea în privința gestionării 

durabile a resursei agricole; 

 asigurarea întreținerii corespunzătoare a terenurilor agricole și ridicarea potențialului 

productiv al acestora, fără cheltuieli din partea Consiliului Județean Tulcea; 

 constituirea unui cadru uniform și egalitar în posibilitatea accesării și utilizării fondurilor 

europene, acțiuni care pot conduce la creșterea potențialului terenului agricol, dar și al zonei; 
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 o mai bună limitare și controlul eficient din partea Consiliului Județean Tulcea privind 

exploatarea terenurilor agricole, prin raportările cu privire la respectarea planurilor de culturi 

și rotația corectă a acestora. 

 crearea de locuri de muncă care să contribuie la dezvoltarea zonei; 

 stoparea fenomenului de degradare a terenului agricol, revigorarea producţiei de cereale şi 

plante tehnice; 

 crearea resurselor necesare îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi creşterii potenţialului 

productiv al terenului; 

 

2. MOTIVATIA PENTRU COMPONENTA FINANCIARĂ 

Concesionarea terenului sus menționat, constituie, prin redevența stabilită prin contract, o sursă 

sigură, permanentă și garantată de venituri la bugetul Județului Tulcea. 

 Totodată, concesionarul va suporta integral costurile legate de conservarea, întreținerea și exploatarea 

terenului agricol concesionat. 

 Alt considerent de ordin financiar în concesionarea terenului este dat de realizarea investițiilor 

necesare administrării terenului, reducerea cheltuielilor concedentului, prin preluarea acestora în sarcina 

concesionarului. 

 Beneficiarul contractului va plăti inclusiv impozitele și taxele aferente terenului concesionat, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

   

3. MOTIVAȚIA PENTRU COMPONENTA SOCIALĂ 

Din punct de vedere social, se creează locuri de muncă într-o zonă defavorizată economic şi se pot 

impulsiona activităţi conexe (transport, prelucrare) care să contribuie la dezvoltarea zonei şi a localităţilor 

Deltei Dunării. 

În scopul exploatării cât mai eficiente a terenurilor agricole, prin procedura de licitatie, sunt create si 

asigurate conditiile unui cadru transparent competiţional între potențialii concesionari ce activează  în același 

domeniu de activitate, în vederea atribuirii contractului de concesiune. Se va încuraja folosirea și selectarea 

forței de muncă din zona comunei Chilia Veche. 

 

4. MOTIVAȚIA PENTRU COMPONENTA DE MEDIU 

       Din punct de vedere al mediului, concesionarea stopează fenomenul de degradare al amenajărilor 

agricole, revigorează producţia de cereale şi plante tehnice, creându-se resursele necesare îmbunătăţirii 

condiţiilor de mediu şi creşterii potenţialului productiv al terenurilor. 

      Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind 

protecția mediului pe întreaga durată a contractului de concesiune si pentru a obține toate aprobările si 

avizele/acordurile/autorizațile necesare cerute de legislația de mediu pentru utilizarea bunului/bunurilor 

concesionat/e, efectuării investițiilor asumate, precum și altor activități strict aferente folosinței 

bunului/bunurilor concesionat/e.  

       Pentru întocmirea Studiului de oportunitate privind concesionarea terenului agricol din amenajarea 

agricolă Ostrov Tătaru, aflat în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Consiliului Județean 

Tulcea, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a emis avizul favorabil nr. 18704/15.10.2019, 

înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 13843/15.10.2019, cu respectarea următoarelor condiții: 

- Respectarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu 

modificările și completările ulterioare, a O.U.G nr.195/2005 privind protecția mediului, cu toate modificările 
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și completările ulterioare H.G. nr. 763/2015 pentru aprobarea planului de management şi a Regulamentului 

Rezervației Biosferei Delta Dunării; 

- Respectarea prevederilor O.U.G nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011; 

- Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului și 

subsolului) și biotici (florei și faunei) în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării; Concesionarul are 

obligația ca pentru lucrările/activitățile ce le va desfășura pe terenul concesionat să solicite și să obțină de la 

autoritatea de mediu, actele de reglementare specifice; 

- Respectarea  H.G. nr.856/2002 privind evidenţa deşeurilor; 

- Obținerea celorlalte avize/acorduri/autorizații necesare, după caz; 

- Se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea integrității speciilor sălbatice și a habitatelor naturale 

din perimetrul RBDD și a rețelei ecologice Natura 2000, care cuprinde aria de protecție special avifaunistică 

ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe și situl de importanță comunitară ROSCI0065 Delta 

Dunării; 

- Se interzice cultivarea de plante dăunătoare, narcotice sau care aduc prejudicii mediului; 

- Se interzice cultivarea plantelor modificate genetic; 

- Se interzice introducerea pe teritoriul rezervației a oricăror specii de floră și faună fără autorizație; 

- Respectarea drepturilor proprietarilor / administratorilor de bunuri din zonă; 

         Concesionarii, prin programul de investiții prezentat în cadrul procedurii de licitatie și agreat de 

concedent prin contractul de concesiune, vor trebui să  exploateze terenurile în conformitate cu acestea. 

         Concesionarii, vor trebui să efectueze la timp și în condiții optime lucrările de insămânțare și 

întreținere a culturilor, precum și cele de recoltare.  

         Periodic, în funcție de tipul de lucrări efectuat, concesionarul va aduce la cunostință  Consiliului 

Judeţean Tulcea tipurile de lucrări ce urmează să le efectueze, perioada în care va realiza respectivele lucrări, 

precum şi lista inputurilor folosite. 

Toate activităţile desfăşurate pe terenul concesionat vor avea ca scop dezvoltarea producţiei agricole 

prin cultivarea de cereale sau plante tehnice.  

Totodată, concesionarul va crea posibilități de atragere de subvenții și fonduri rambursabile sau 

nerambursabile, necesare unei mai bune întrețineri și exploatări a terenului. 

 

CAP. III INVESTIŢII NECESARE   

 Pentru modernizarea acestui teren şi creşterea potenţialului productiv al acestuia este necesară  

realizarea de investiții care pot conduce la creșterea potențialului agricol și economic al terenului. 

Acest imobil va fi concesionat prin licitație publică, urmând a fi folosit de viitorii concesionari, cu 

destinația de teren agricol; 

Toate activităţile desfăşurate pe terenul concesionat vor avea ca scop dezvoltarea producţiei agricole, 

prin cultivarea de cereale sau plante tehnice. 

 

CAP.IV.  NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI 

Redevenţa trebuie să stimuleze producţia şi să asigure un nivel garantat de venituri pentru bugetul 

Judeţului Tulcea. 

             Prin Raportul de evaluare întocmit de către Ivănică Florin, expert evaluator autorizat, membru titular 

A.N.E.V.A.R., înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 343/13.01.2020, valoarea redevenței minime 

anuale propusă, ca preț de pornire a licitației pentru imobilul “Teren extravilan din Amenajarea agricolă 

Ostrov Tătaru” în suprafaţă de 1410,5068 ha (14.105.068 mp),  a fost stabilită la 774 lei/ ha/an. 
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 CAP.V. PROCEDURA UTILIZATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE  

CONCESIUNE 

 Procedura de atribuire a contractului de concesiune pentru terenul agricol în suprafață de 1410,5068 

ha (14.105.068 mp), care aparţine domeniului public al Judeţului Tulcea, înscris în Cartea Funciară 

nr.30968/Chilia Veche, se va realiza cu respectarea prevederilor Capitolului III – Secţiunea a 3-a (art.302 - 

art.331) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare. 

 Conform art.312 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările ulterioare, concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune prin aplicarea 

procedurii licitaţiei şi ţinând cont de principiile transparenţei, tratamentului egal, proporționalității, 

nediscriminării și liberei concurențe. 

 Apreciem că, pentru acest teren agricol, procedura licitaţiei este cea mai potrivită, deoarece creează 

un mediu concurenţial mai mare şi elimină posibilele interpretări de subiectivism în preselecţia candidaţilor. 

Atribuirea contractului de concesiune se va face prin procedura licitaţiei, cu respectarea prevederilor 

art.314 din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare. 

           Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost 

depuse cel puţin două oferte valabile. 

          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. 

 În cazul organizării unei noi licitaţii, în condiţiile de mai sus, procedura este valabilă în situaţia în 

care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă. 

 

CAP. VI  DURATA ESTIMATĂ A CONCESIUNII 

 
Terenul agricol situat în Amenajarea agricolă Ostrov-Tătaru în suprafață de 1410,5068 ha 

(14.105.068 mp), se concesionează pe o durată de 15 ani, pe bază de contract și în conformitate cu legea 

română. 

Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul de voinţă al ambelor părţi, încheiat în formă 

scrisă, cu condiţia ca durata însumată, să nu depăşească 49 de ani. 

La data organizării procedurii competitive de atribuire a contractului de concesiune, terenul care 

face obiectul procedurii nu a fost eliberat de foștii concesionari, deşi durata iniţială a contractelor de 

concesiune a expirat. 

Concedentul a iniţiat demersuri pentru a obţine evacuarea foştilor concesionari de pe teren, dar este 

posibil ca aceste formalităţi să dureze mai mult decât procedura de atribuire a contractului de concesiune, 

ceea ce va determina amânarea datei efective de începere a exploatării terenului care face obiectul 

procedurii până la data la care va fi posibilă predarea efectivă a terenului concesionat de către Concedent 

viitorilor Concesionari, dată ce va fi consemnată într-un proces verbal/protocol de predare-primire. 

Concesionarul a luat cunoştinţă de situaţia juridică a terenului care face obiectul procedurii şi va 

oferta în condiţiile prezentate şi nu va avea nici un fel de pretenţie de nici o natură faţă de Concedent cu 

privire la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune sau cu privire la eventuala denunţare 

unilaterală a acestuia în cazul în care predarea-primirea terenului nu este posibilă în termenul determinat 

prin contract. 

Având în vedere că vechiul contract de concesiune a încetat la data expirării duratei iniţiale a 

acestuia, Concedentul organizează această procedură competitivă de atribuire a unui nou contract de 

concesiune a terenului pentru: (i) a asigura din timp selecţia unei entităţi care deţine capacitatea tehnico-

economică şi bonitatea necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile de plată asumate prin ofertă; (ii) a stabili 

un nivel al redevenţei rezultat în urma parcurgerii unui proces competitiv deschis, pornind de nivelurile 

aplicabile în piaţa actuală pentru exploatațiile agricole; şi (iii) a crea cadrul necesar începerii exploatării 
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terenului concesionat fără nici o întârziere suplimentară de la momentul eliberării acestuia prin evacuarea 

fostului concesionar, care reţine pentru moment în mod abuziv posesia şi exploatarea acestuia în lipsa unui 

titlu valid asupra terenului. 

Predarea terenului către Concesionar este o condiţie suspensivă pentru intrarea în vigoare a 

Contractului de concesiune atribuit. Contractul de concesiune va intra în vigoare la data semnării 

procesului-verbal/protocolului de predare-primire între Concedent şi Concesionar. Concesionarii declară 

că au cunoştinţă de faptul că terenul concesionat face obiectul unor litigii între Concedent şi fostul 

concesionar care a refuzat să elibereze terenul la data expirării contractului de concesiune.  

În cazul în care terenul nu poate fi eliberat în termen de maxim 12 luni de la semnarea  contractului, 

oricare dintre părţile semnatare va putea notifica celeilalte părţi desfiinţarea contractului în scris, prin 

scrisoare transmisă prin poştă cu notificare de primire, cu 15 zile lucrătoare înainte de data la care 

contractul este desfiinţat efectiv. 

 

 

CAP. VII TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE 

CONCESIONARE 

 Dupã aprobarea de cãtre concedent a Studiului de Oportunitate, conform art. 314, alin. (1) şi alin. 

(15) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare, 

concedentul iniţiază licitaţia prin publicarea unui anunţ 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 cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data 

limită pentru depunerea ofertelor. 

 Concedentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate într-o 

perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 

 Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 

 Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguități, la orice clarificare 

solicitată de persoana interesată, care a obţinut documentaţia de atribuire, într-o perioadă care nu trebuie să 

depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 

 Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

 Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost 

depuse cel puţin două oferte valabile. 

  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, cu respectarea 

procedurii prevăzute. 

 În cazul organizării unei noi licitaţii, procedura este valabilă în situaţia în care a fost depusă cel puţin 

o ofertă valabilă. 

 

         DIRECTOR EXECUTIV D.E.B.F.A.,                                         ȘEF SERVICIU S.C.A.J., 

         Nicoleta ANTON                                                                    Aslâ Aișe MIERLĂ 

 

 

Compartiment G.D.D.P., 

Nicuşor CONDRAT 

 

 

 

 

 
G.D.D.P./M.Şerpescu 



  

       CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA                     

                                                                                                                                                                                                    ANEXA  nr. 2 

                                                                                                                                                                          la Proiectul de hotărâre nr.27 din 11.02. 2020 
 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale terenului agricol în suprafaţă de 1410,5068 ha (14.105.068 mp),  situat în  Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, 

care aparține domeniului public al Județului Tulcea 

 

 

Nr.  

crt. 

 

Denumirea imobilului 

 
Elemente de identificare Suprafața (ha) 

0 1 2 3 

1 

     Teren agricol din    

  Amenajarea   agricolă    

       Ostrov Tătaru 

Comuna CHILIA VECHE 

CF nr.30968/Chilia Veche,  

Nr. cadastral 30968 
S= 1410,5068 

 

 
 

 

 

Compartiment G.D.D.P., 

Nicuşor CONDRAT 

 

   

 

 

 

 
                                     G.D.D.P./M.Şerpescu                                                 





























































































 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 ANEXA  nr. 4 

                                                                                   la Proiectul de hotărâre nr. 27 din 11.02.. 2020                                                      

 

 

 

 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE  

privind aprobarea concesionării prin procedura licitației a terenului agricol în suprafață  de 1410,5068 

ha (14.105.068 mp),  situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care  aparține domeniului public al 

Județului Tulcea 

 

 

 

1 . INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL 

  1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL TULCEA prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA, cu sediul în mun. Tulcea str. Păcii nr.20, reprezentat de Horia 

TEODORESCU, având funcţia de preşedinte, cod fiscal 4321607, tel. 0240 502200, fax. 0240 513071, 

e-mail: office@cjtulcea.ro,  în calitate de concedent. 

2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII 

DE CONCESIONARE 

 

2.1.   Concesionarea se face persoanelor fizice şi juridice, române sau străine. 

2.2. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice  este  obligatorie participarea a cel 

puţin 2 ofertanţi. 

2.3. Toate persoanele care doresc să participe la licitaţia publică  plătesc o taxă de 

participare de 200 lei. 

2.4. Concedentul are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de către 

persoana interesată care înaintează o solicitare în acest sens, într-o perioadă care nu trebuie să 

depășească 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

2.5. (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de 

atribuire. 

                       (2) Concedentul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguități, la 

orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să  depășească 5 zile lucrătoare de la primirea 

unei astfel de solicitări, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările 

respective. 

                      (3) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente 

către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de 

atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@cjtulcea.ro
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3. CAIET DE SARCINI  

 

    3.1.Obiectul concesiunii îl constituie terenul agricol, în suprafaţă de 1410,5068 ha 

(14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, ce aparține domeniului public al 

Județului Tulcea, având nr. cadastral 30968, înscris în Cartea Funciară nr. 30968/Chilia Veche; 

3.2. Amplasamentul și forma sunt conforme cu planurile de situaţie anexate la documentația 

de atribuire. 

 

3.3.    DESTINAŢIA BUNURILOR CE FAC OBIECTUL CONCESIUNII 

3.3.1. Terenul ce face obiectul concesiunii va fi folosit de viitorii concesionari, cu destinația de 

teren agricol; 

3.3.2. Este interzisă subconcesionarea în totalitate sau în parte a bunurilor concesionate, 

închirierea precum şi constituirea de garanții asupra acestora. 

3.3.3. Este obligatorie folosirea continuă şi permanentă a terenurilor concesionate, conform 

destinaţiei lor specificată prin contractul de concesiune. Schimbarea destinației terenului duce la  

pierderea concesiunii. 

 

3.4.  DURATA CONCESIUNII 

              3.4.1.  Terenul agricol se concesionează pe o durată de 15  ani  pe bază de contract încheiat în 

conformitate cu legea română, cu persoane fizice şi juridice de drept privat, române sau străine. 

3.4.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat 

 în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată, să nu depăşească 49 de ani. 

 

3.5.    REDEVENŢA MINIMĂ ŞI  MODUL DE CALCUL 

3.5.1. Concedentul transmite concesionarului pe durata contractului, dreptul şi obligaţia de a 

exploata bunurile concesionate în schimbul unei redevenţe. Concesionarul acţionează pe riscul şi 

răspunderea sa pentru exploatarea bunurilor concesionate, conform destinaţiei lor. 

  3.5.2.  Redevenţa minimă ca preţ de pornire la licitație pentru concesionarea imobilului  - 

Teren agricol situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru este de 774 lei/ha/an; 

3.5.3. Pentru următorii ani, începând cu al doilea,  redevenţa se actualizează în funcţie de rata 

inflaţiei comunicată de Institutul Naţională de Statistică.  

3.5.4. Plata redevenţei se face trimestrial în tranşe egale până la 31 martie, 30 iunie, 30 

septembrie şi 30 noiembrie. Neplata la termen a tranşei scadente atrage obligarea concesionarului la 

plata de penalităţi de întârziere. 

             3.5.5. Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 

contractului de concesiune, să depună o garanție bănească în sumă fixă reprezentând 50% din valoarea 

redevenţei, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an contractual. 

           Prin excepţie de la cele prevăzute mai sus, concesionarul poate constitui garanţia şi/sau în 

următoarea modalitate:  

- 30% reprezentând o sumă fixă din valoarea redevenţei, stabilită de acesta şi datorată pentru 

primul an contractual.  

- diferenţa până la 50% poate fi constituită cu titlu de credit, respectiv filă CEC avalizată de 

bancă şi/sau scrisoare de garanţie bancară, asupra cărora se va institui garanţie reală mobiliară, 

cu acordul concedentului. 

          Suma depusă  drept garanție va fi indexată, începând cu al doilea an contractual, cu indicele de 

inflație anual comunicat de Institutul Național de Statistică. 

           Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate concedentului 

de către concesionar, în baza contractului de concesiune și a dispozițiilor legale în vigoare. 
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3.6. CONDIŢII IMPUSE DE NATURA BUNURILOR CONCESIONATE 

3.6.1. Concesionarul este obligat să asigure folosirea permanentă şi continuă a bunului 

concesionat  conform destinaţiei lui, să valorifice potenţialul  productiv al acestuia la nivelul  

capacităţii de suport şi să-l exploateze conform normelor tehnice specifice fiecărei activităţi agricole. 

3.6.2. Fiecare operator economic va prezenta prin ofertă un program de investiţii propriu, 

angajant, realizabil în termen de 3 (trei) ani de la acordarea concesiunii terenului agricol, prin care va 

aduce amenajarea agricolă în parametri funcţionali care să permită realizarea activităţii de agricultură 

în condiţii optime, Nerealizarea investițiilor angajate de ofertant va duce la pierderea concesiunii. 

3.6.3. Concesionarul este obligat să respecte condiţiile de mediu impuse de Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării și de alte organisme de reglementare, să nu provoace prejudicii 

mediului şi schimbări în domeniul ecologic. 

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a emis avizul favorabil nr.18704 din 

15.10.2019, înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 13843/15.10.2019, cu respectarea 

următoarelor condiții: 

- Respectarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, 

cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G nr.195/2005 privind protecția mediului, cu toate 

modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 763/2015 pentru aprobarea planului de management şi 

a Regulamentului Rezervației Biosferei Delta Dunării; 

- Respectarea prevederilor O.U.G nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011; 

- Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, 

solului și subsolului) și biotici (florei și faunei) în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării; 

Concesionarul are obligația ca pentru lucrările/activitățile ce le va desfășura pe terenul concesionat să 

solicite și să obțină de la autoritatea de mediu, actele de reglementare specifice; 

- Respectarea  H.G. nr.856/2002 privind evidenţa deşeurilor; 

- Obținerea celorlalte avize/acorduri/autorizații necesare, după caz; 

- Se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea integrității speciilor sălbatice și a 

habitatelor naturale din perimetrul RBDD și a rețelei ecologice Natura 2000, care cuprinde aria de 

protecție special avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe și situl de 

importanță comunitară ROSCI0065 Delta Dunării; 

- Se interzice cultivarea de plante dăunătoare, narcotice sau care aduc prejudicii mediului; 

- Se interzice cultivarea plantelor modificate genetic; 

- Se interzice introducerea pe teritoriul rezervației a oricăror specii de floră și faună fără 

autorizație; 

-  Respectarea drepturilor proprietarilor / administratorilor de bunuri din zonă; 

3.6.4. Concesionarul va realiza investiţii care măresc potenţialul productiv al amenajarii 

agricole, care vor reveni la finalizarea contractului gratuit concedentului, ca bunuri de retur. 

3.6.5. La încheierea perioadei de concesionare, concesionarul va preda terenul liber de orice 

sarcini, precum şi bunurile de retur,  în condiţii normale de exploatare. 

   3.6.6 Concesionarul poate realiza, după caz și investiţii care măresc potenţialul productiv al 

terenurilor (consolidări diguri şi platforme, modernizări construcţii şi instalaţii existente, achiziţionări 

staţii pompare, destufizări, decolmatări canale) şi alte lucrări necesare agriculturii,  stabilite prin 

contract. 

   3.6.7 Digurile şi canalele, active care fac parte integrantă dintr-o amenajare agricolă şi care 

sunt pe terenul concesionat, nu pot fi desfiinţate indiferent de proprietarul acestora, fără acordul 

proprietarului terenului. 
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   3.6.8 Concesionarul este obligat să plătească cotă parte din valoarea prestaţiilor de servicii 

efectuate de terţe persoane în folosul mai multor beneficiari, servicii care asigură folosirea 

corespunzătoare a terenurilor cum sunt: paza şi întreţinerea digurilor de apărare, pomparea apei, 

decolmatarea de canale de alimentare, etc. Pentru lucrările stabilite în comun cu toţi beneficiarii şi 

avizul concedentului, se vor încheia contracte de prestări de servicii. 

   

3.7.  MODUL DE ORGANIZARE AL CONCESIONARULUI 

3.7.1. Concesionarea se face persoanelor fizice şi juridice române sau străine de drept privat, 

care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) – au prevăzut în statutul societătii activitatea de agricultură, după caz, experienţă în 

domeniu, probată prin calificare, număr de specialişti, etc.; 

b) – au o structură organizatorică de personal şi dotare tehnică corespunzătoare; 

c) – au o situaţie economică şi financiară bună conform bilanțului; 

d) – nivelul ofertei financiare depăşeşte redevenţa minimă şi sursele asigurării ei sunt sigure şi 

solide; 

e) – investiţiile propuse pentru conservarea şi mărimea potenţialului productiv al terenului, 

mijloacele de realizare şi de finanţare sunt realizabile; 

f) – nu au datorii la bugetul central şi local. 

 

3.8. ÎNCETAREA CONCESIUNII 

3.8.1. Contractul de concesiune încetează în următoarele situaţii: 

a) - în cazul nerealizării obiectului concesiunii. 

b) – în cazul nerealizării programului de investiții angajate de concesionar prin contract. 

c) – la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea 

acestuia în condiţiile legii. 

   d) – în cazul în care interesul naţional sau local o impune prin denunţarea unilaterală de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, constând în contravaloarea 

investițiilor realizate de concesionar conform contractului și neamortizate. 

e) – în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere 

unilaterală  de către concedent și cu plata unor despăgubiri în sarcina concesionarului. 

f) – la dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor concesionate sau în cazul 

imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, cu prealabila anunțare a 

concedentului cu cel puțin trei luni înainte, fără plata unei despăgubiri. 

g) - declararea în faliment a concesionarului persoana juridică.  

h) – contractul încetează de drept, fără a fi necesară îndeplinirea procedurii privitoare la 

notificare şi chemare în judecată, în cazul în care părţile nu îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale, fiind 

suficientă o adresă scrisă prin care se aduc la cunoștință motivele care au dus la încetarea contractului.  

 

3.9. CONTROL 

3.9.1. Controlul general al respectării de către concesionar a prevederilor caietului de sarcini şi 

contractului de concesiune se realizează de către personalul desemnat de președintele Consiliului  

Judeţean Tulcea. 

 

3.10. LITIGII 

3.10.1. Litigiile de orice fel sunt de competenţa instanţei judecătoreşti competente din raza 

teritorială a concedentului. 
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3.11. DISPOZIŢII FINALE 

3.11.1. Concesionarea se face pe baza contractului de concesiune încheiat în formă scrisă, sub 

sancţiunea nulităţii absolute.  

 Contractul de concesiune va conţine: 

a) –  partea reglementară a contractului, 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; 

b) –   drepturile şi obligaţiile concesionarului şi ale concedentului; 

c)  – clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între 

concedent şi concesionar; 

d) –   alte clauze contractuale stabilite de către părţi prin acordul lor. 

e) -   predarea efectivă a terenului se va face prin proces-verbal sau protocol de predare-

primire. 

3.11.2. Documentaţia de atribuire pentru concesionarea terenului agricol în suprafață de 

1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, se pune în vânzare la 

sediul concedentului la preţul de 200 lei setul. 

 

4. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A 

OFERTELOR 

 

4.1.  Ofertele se redactează în limba română. 

4.2. Ofertele se depun la sediul concedentului, până la data şi ora  precizată în anunţul 

publicitar în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii 

lor, în registrul „Oferte”, precizându-se data şi ora. 

4.3. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă. 

4.4. Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru 

depunere, stabilită în anunțul procedurii. 

4.5. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majora cad în sarcina persoanei 

interesate (ofertantului). 

4.6. Oferta depusă  la o altă  adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea 

termenului limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

4.7. Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru 

deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul  respectivelor oferte numai 

după aceasta dată. 

              4.8. 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 către 

ofertant fără îngroşări, ştersături sau modificări; 

b) – acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor respectiv: 

1) – Copia actului de identitate, cazier fiscal și cazier judiciar (pentru persoane fizice); 

2) – Copii ale Statutului societăţii/actului constitutiv al societății, Certificatului de 

înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului şi ale codului unic de înregistrare 

(pentru persoane juridice); 

3) - Dovada cumpărării Caietului de sarcini şi Instrucţiunilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea procedurii de concesionare (chitanţa); 

4) – Dovada achitării taxei de participare la licitaţie (chitanţa); 

5) – Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie (chitanţă, filă CEC, Ordin de 

plată). 
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6) – Dovada bonităţii financiar – bancare (scrisoare de bonitate bancară, certificat de 

depozit, cont în bancă-persoane fizice) 

7) – Dovada că nu are datorii către bugetul central și local. 

8) - Ultima situație economico-financiară încheiată conform bilanțului contabil (pentru 

persoane juridice); 

9) – Dovada capacităţii tehnice şi manageriale (acte de proprietate sau contract de 

închiriere pentru mijloace tehnice specifice, specialişti de profil, manageri, alte 

dotări în domeniul agriculturii). 

10) – Împuternicire de participare în numele persoanei juridice. 

4.9.   Pe plicul interior, care conține oferta propriu – zisă, se înscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.  Oferta se depune în două 

exemplare fiecare pagina fiind semnată de ofertant și va cuprinde :  

    a) – Condiţiile prevăzute în  Caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care  ofertantul şi le asumă 

explicate detaliat, precis şi fără ştersături sau adăugiri; 

    b) – Date tehnice şi financiare referitoare la:  

1) – Valoarea redevenţei şi modalităţile de plată; 

2) – Mărimea suprafeţei de teren; 

3) – Durata concesionării; 

4) – Volumul și descrierea investiţiilor pe care le va realiza, eşalonarea lor în 

    timp şi sursele de finanţare; 

5) –Garanţia de bună execuţie pe care o asigură conform pct.3.5.5.  

6) – Măsurile de mediu pe care le va lua; 

7) – Planul de afaceri pentru concesiunea solicitată. 

4.10. (1) Garanţia de participare la licitaţie, care se achită anticipat, reprezintă 25% din 

valoarea totală a redevenţei pentru primul an de concesionare calculată la preţul minim pentru bunul 

concesionat. 

        (2) Ofertantul va pierde garanţia de participare, dacă îşi retrage oferta înainte de 

desemnarea câştigătorului. 

        (3) Garanţia de participare a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de către 

concedent şi se consideră avans din totalul redevenţei datorate pentru primul an de concesiune. 

        (4) Concedentul este obligat să restituie ofertanţilor necâştigători (la cererea acestora) 

garanţia de participare în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător. 

 

5.  INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE 

 

5.1. Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către Comisia de evaluare. Aceasta este legal 

întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor iar deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii 

membrilor. 

5.2. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom numai pe baza documentației de 

atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

5.3. La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități 

recunoscute pentru experiența și competența lor în domenii care prezintă relevanță din perspectiva 

concesionării bunului, aceștia neavând calitate de membri. Aceștia beneficiază de un vot consultativ. 

5.4. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese.  

5.5. Membrii comisiei de evaluare 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. 
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            5.6. Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 

persoane: 

    a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 

    b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 

persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

    c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, terţi 

susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

    d) membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare al 

ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul entităţii contractante. 

            (e) Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane 

cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 

5.7.  În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată 

concedentul despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei 

incompatibile, dintre membrii supleanți. 

         5.8. Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii 

acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau 

forţei majore. 

         5.9.  Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, 

informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.  

        5.10.  Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație 

au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile. 

 In cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte 

valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație. 

      5.11.  Plicurile, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea 

lor, prevăzută în anunțul de licitație. 

      5.12. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină 

ofertele care nu conţin totalitatea documentelor solicitate a fi prezentate în plicul exterior. 

        5.13. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea 

plicurilor exterioare cel puţin 2 oferte să îndeplinească criteriile de valabilitate. 

         5.14. În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun cel 

puţin 2 oferte, se va proceda la republicarea anunţului de participare, iar procedura licitaţiei publice va 

fi reluată de la etapa depunerii ofertelor. 

       5.15. După analizarea conţinutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va întocmi 

procesul verbal, în care se va menţiona rezultatul analizei.  

       5.16. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului - verbal de către 

toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți la ședința de licitație. Dacă ofertanții 

refuză semnarea procesului verbal se va consemna acest lucru. 

        5.17. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute 

în caietul de sarcini al concesiunii. 

       5.18. (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita 

clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea 

conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 



 8 

 (2) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către 

concedent ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare. 

             (3) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de 

la primirea acesteia. 

           (4) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine 

apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant. 

     5.19. Comisia de evaluare va stabili punctajul fiecărei oferte şi va declara câştigătoare oferta cu 

punctajul cel mai mare, aplicând criteriile şi algoritmul de calcul de mai jos :  

 

NUMĂRUL MAXIM DE PUNCTE____________________________________100  

 

1. NIVELUL REDEVENŢEI _________________________________________40 

 

2. CONDIŢII SPECIFICE IMPUSE DE NATURA BUNULUI CONCESIONAT                                    

Nivelul Investiţiilor  ______________________________________________ 30 

 

3. CAPACITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ A OFERTANTULUI ______ 25 

a) Rezultatul aferent cifrei de afaceri  ..………………………………10 

b) Rentabilitatea capitalurilor proprii…………………………………10 

c) Rata lichidității curente  ……………………………………………5 

4. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Program de protecţie a mediului ______________________________________ 5 

 

Numărul maxim de puncte care poate fi acordat este 100. Acesta reprezintă punctajul 

maxim. 

În procesul de evaluare punctajul se va acorda conform algoritmului de mai jos: 

- P
1
 reprezintă nivelul redevenţei exprimat în lei/ha/an. Oferta care propune cel mai mare nivel 

al redevenţei (Redevenţa
max

) primeşte punctajul maxim de 40 de puncte. Fiecare dintre celelalte oferte 

de redevenţă (Redevenţa
1
, Redevenţa

2
, ş.a.m.d.) va primi un punctaj calculat astfel: 

(Redevenţa
1
/ Redevenţa

max
) x 40. 

- P
2
 reprezintă nivelul investiţiilor propuse. Punctajul maxim ce se va acorda este de 30 puncte  

( Investiţii
max

).Fiecare din celelalte oferte (Investiţii
1
, Investiţii

2
, ş.a.m.d.) va primi un punctaj calculat 

astfel: (Investiţii
1
/Investiţii

max
) x 30.  

 

- P
3
 reprezintă  suma punctajelor acumulate pentru indicatorii de la punctele a), b) și c) de la 

criteriul nr.3 – Capacitatea economico-financiară a ofertantului.  

a) Rezultatul aferent cifrei de afaceri   

Cifra de afaceri reprezintă totalitate afacerilor unei societăți, evaluate la preturile pieței sau 

suma totala a veniturilor din operațiuni comerciale efectuate de o firma pe o perioada de timp 

determinata. Cu cât valoarea acestui indicator este mai mare, aceasta va primi punctajul maxim de 10 

puncte. 

Fiecare dintre celelalte firme pentru care se analizează cifra de afaceri (Cifra de afaceri
1
, Cifra 

de afaceri
 2

, ş.a.m.d.) va primi un punctaj calculat astfel: 

(Cifra de afaceri
 1

/ Cifra de afaceri
 max

) x 10. 

 

b) Rentabilitatea capitalurilor proprii 

Indicatorul este calculat ca raport intre profitul net obținut de companie si capitalurile proprii, 

acestea din urma reprezentând practic contribuția acționarilor la finanțarea afacerii. O rentabilitate 
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mare a capitalurilor proprii înseamnă ca o investiție materiala mica a acționarilor a fost transformata 

intr-un profit mare, iar asta este cel mai important pentru o afacere: sa maximizeze rezultatele resimțite 

de acționari ca urmare a investiției pe care au făcut-o. Cu cât valoarea acestui indicator este mai mare, 

aceasta va primi punctajul maxim de 10 puncte. 

Fiecare dintre celelalte firme pentru care se analizează rentabilitatea capitalurilor proprii 

(Rentabilitatea capitalurilor proprii
1
, Rentabilitatea capitalurilor proprii

 2
, ş.a.m.d.) va primi un punctaj 

calculat astfel: 

(Rentabilitatea capitalurilor proprii
 1

/ Rentabilitatea capitalurilor proprii
 max

) x 10. 

 

c) Rata lichidității curente este indicatorul ce arată suma cu care activele circulante 

depășesc datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. 

Valoarea trebuie să fie supraunitară. Cu cât valoarea acestui indicator este mai mare, cu atât situația 

entității este mai bună și va primi punctajul maxim de 5 puncte. 

 

Rata lichidității curente = Active circulante - Stocuri 

                                                          Datorii curente 

 

Fiecare dintre celelalte firme pentru care se analizează rata lichidității curente (Lichiditate 

curentă
1
, Lichiditate curentă

2
, ş.a.m.d.) va primi un punctaj calculat astfel: 

(Lichiditate curentă
 1

/ Lichiditate curentă
 max

) x 5. 

- P
4
 prezentarea unui Program de protecţie a mediului. Fiecare ofertant are obligaţia prezentării 

unui Program de protecţie a mediului pentru care primeşte maximum 5 puncte. 

Punctajul acumulat de fiecare ofertă se va calcula după următoarea formulă: 

 

P
total

= P
1
+P

2
+P

3
+P

4 

 

Se va clasa pe primul loc şi va fi declarată câştigătoare oferta care acumulează cel mai mare 

număr de puncte după aplicarea formulei de calcul mai sus menţionate. 

În caz de punctaj egal 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. 

              5.20. (1) Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia 

întocmește procesul – verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei. 

                        (2) În baza procesului – verbal comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi  

lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 

                       (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 

concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre 

alegerea sa, și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la 

baza respingerii. 

5.21. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două 

oferte valabile, concedentul anulează procedura şi organizează o nouă licitaţie. La cea de-a doua 

licitaţie procedura este valabilă în situaţia în care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă. 

5.22. Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui 

ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 

   5.23. Contractul de concesiune  se încheie în forma scrisă, sub sancțiunea nulității. Predarea – 

primirea bunului se face pe bază de proces-verbal. 
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   5.24. Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice 

de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, prevăzute de prezenta secţiune. 

   5.25. Concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea 

contractului de concesiune de bunuri, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile 

lucrătoare de la emiterea acestora. 

   5.26. În cadrul comunicării prevăzute la punctul 5.25. concedentul are obligaţia de a informa 

ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. 

  5.27. (1) Concedentul poate încheia contractul de concesiune numai după împlinirea unui 

termen de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării de la punctul 5.25.                             

  (2) Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 zile calendaristice de 

la data împlinirii termenului prevăzut la alin.(1) poate atrage plata daunelor – interese de către partea în 

culpă. 

          (3) Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune poate 

atrage după sine plata daunelor – interese. 

          (4) În cazul de mai sus procedura de atribuire  se anulează şi iar concedentul reia 

procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea. 

 

 

   6.INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL CĂILOR DE  ATAC 

 

 6.1.  Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea 

şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se 

realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ. 

 6.2.  Acţiunea în justiţie se introduce la instanța de judecată competentă material în a cărei  

jurisdicţie se află sediul concedentului. 

 

  7. INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII - 

CONTRACTUL DE CONCESIUNE  

 

Contract de concesiune 

 Prezentul Contract de concesiune (“Contractul”) a fost încheiat in data de ___________ intre:  

 

 1. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea, cu 

sediul in _________________ reprezentat legal de _______, in calitate de _________, ca si concedent, 

denumit in cele ce urmează “Consiliul Judeţean”, 

și  

 2.___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________, ca și concesionar,  

 

denumite în mod colectiv “Părţile” și în mod individual “Partea”. 

Părţile au convenit încheierea prezentului Contract de Concesiune conform prevederilor de mai jos. 

 

 Definiţii. 

În contextul prezentului Contract de Concesiune termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii: 

1. Caiet de sarcini – reprezintă documentul descriptiv întocmit de Consiliul Judeţean care 

prezintă informaţii generale referitoare la obiectul concesiunii, condiţiile generale ale 
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concesiunii, condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le întrunească ofertele de concesionare, 

precum şi clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune. 

2. Oferta – semnifică oferta depusă de Concesionar ca urmare a publicării de către Consiliul 

Judeţean a anunţului de licitaţie şi a documentaţiei de atribuire, cuprinzând şi Caietul de sarcini. 

 

3. Bunuri de retur - Bunuri de retur sunt bunurile  care fac obiectul concesiunii precum și cele 

care rezultă în urma  investițiilor propuse și ofertate  de concesionar și acceptate de  către 

concedent precum şi cele impuse prin caietul de sarcini. 

4. Bunuri proprii -  Bunurile care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea 

concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost 

utilizate de către acesta pe durata concesiunii. 

5. Zile - desemnează, dacă nu se prevede altfel, zile calendaristice, iar orice termen convenit pe 

zile se calculează „zi cu zi”  fără întrerupere, după sistemul inclusiv, cu includerea zilei de 

început şi a celei în care se împlineşte termenul, indiferent dacă este sau nu este o zi lucrătoare 

ori dacă băncile sunt ori nu sunt active şi indiferent de orice sărbătoare legală sau religioasă; 

6. Forţa majoră – desemnează acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si exterior   activităţii 

Părţilor, intervenit pe parcursul executării contractului, care împiedică singur (fără concursul 

unor alţi factori), partea sau părţile să-şi îndeplinească parţial sau total obligaţiile asumate prin 

contract şi neexigibile la data ivirii evenimentului. Sunt considerate a fi cazuri de forţă majoră 

(fără limitare la exemplele descrise): catastrofe naturale sau alte evenimente (cutremur, 

inundaţii, furtuni, trăsnete, incendii, explozii), evenimente sociale (război, revolte, greve 

ilegale, acte de sabotaj). Nu sunt considerare cazuri de forţă majoră: actul sau refuzul de a emite 

un act al unei autorităţi publice, indiferent de motiv chiar si în situaţia unui abuz, blocajul 

financiar. 

 7.  Cazul fortuit – desemnează acea împrejurare internă, previzibilă în mod obiectiv, care își are 

cauza în câmpul de activitate a celui chemat să răspundă, fiind intrinsecă lucrurilor acestuia, 

împrejurare care nu este imputabilă părţii.  

       8. Încălcarea Contractului - desemnează oricare din actele sau faptele (comisiunea sau 

omisiunea) prin care una din Părţile Contractului sau persoanele pentru care una din Părţi este 

ţinută să răspundă, nu execută sau execută necorespunzător sau întârzie executarea oricărei 

obligaţii contractuale proprii sau împiedică executarea obligaţiei celeilalte Părţi, cu excepţia 

situaţilor în care îşi exercită cu bună credinţă un drept contractual sau este prezentă o cauză de 

exonerare reglementată în acest Contract.  

 

ARTICOLUL I 

Obiectul contractului de concesiune 

 

(1)  Obiectul contractului de concesiune îl constituie folosința terenului agricol ce aparține 

domeniului public al Județului Tulcea, în suprafaţă de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat 

în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, cu nr. cadastral 30968, înscris în Cartea Funciară nr. 

30968/Chilia Veche, în schimbul unei redevenţe, astfel cum este prevăzut la articolul III de 

mai jos.  

         (2)  Terenul ce face obiectul concesiunii are destinația de teren agricol; 

          (3) Toate activităţile desfăşurate pe terenul concesionat vor avea ca scop dezvoltarea producţiei 

agricole, prin cultivarea de cereale sau plante tehnice. 

1.1. Predarea-primirea obiectului Concesiunii se va efectua pe bază de proces-verbal/protocol, 

care va constitui anexă la prezentul Contract, devenind parte integrantă din acesta. 
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1.2 Descrierea obiectului contractului, a condițiilor și obiectivelor concesiunii sunt stabilite în 

caietul de sarcini anexat prezentului contract ca anexa nr. ..... Caietul de sarcini/documentația 

de atribuire reprezintă parte integrantă a contractului, condițiile sale fiind acceptate integral de 

către concesionar. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu,  clauzele sale completându-se cu 

cele convenite de părți în prezentul contract. 

1.3 Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt 

următoarele: 

 Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului, la 

încetarea contractului de concesiune; 

 Bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea 

concesionarului. 

 

ARTICOLUL II 

Termenul contractului de concesiune 

 

2.1 Durata Concesiunii este de 15 ani, începând de la data de __________și ajungând la termen la 

data de____________. 

2.2 Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat în formă 

scrisă, cu condiţia ca durata însumată, să nu depăşească 49 de ani. 

2.3 Concesionarul îşi va exprima intenţia de a prelungi durata Concesiunii, conform legii, cu cel 

puţin 6 luni înainte de expirarea duratei iniţiale. În cazul în care Concedentul acceptă 

prelungirea Concesiunii, Părţile vor încheia un act adiţional cu cel puţin 30 de zile înainte de 

încetarea Contractului. 

2.4     La data organizării procedurii competitive de atribuire a contractului de concesiune, terenul 

care face obiectul procedurii nu a fost eliberat de foștii concesionari, deşi durata iniţială a 

contractelor de concesiune a expirat. 

Concedentul a iniţiat demersuri pentru a obţine evacuarea foştilor concesionari de pe teren, 

dar este posibil ca aceste formalităţi să dureze mai mult decât procedura de atribuire a contractului de 

concesiune, ceea ce va determina amânarea datei efective de începere a exploatării terenului care face 

obiectul procedurii până la data la care va fi posibilă predarea efectivă a terenului concesionat de 

către Concedent noilor Concesionari, dată ce va fi consemnată într-un proces verbal/protocol de 

predare-primire. 

Concesionarul a luat cunoştinţă de situaţia juridică a terenului care face obiectul procedurii şi 

va oferta în condiţiile prezentate şi nu va avea nici un fel de pretenţie de nici o natură faţă de 

Concedent cu privire la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune sau cu privire la 

eventuala denunţare unilaterală a acestuia în cazul în care predarea-primirea terenului nu este 

posibilă în termenul determinat prin contract. 

Având în vedere că vechiul contract de concesiune a încetat la data expirării duratei iniţiale a 

acestuia, Concedentul organizează această procedură competitivă de atribuire a unui nou contract de 

concesiune a terenului pentru: (i) a asigura din timp selecţia unei entităţi care deţine capacitatea 

tehnico-economică şi bonitatea necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile de plată asumate prin ofertă; 

(ii) a stabili un nivel al redevenţei rezultat în urma parcurgerii unui proces competitiv deschis, pornind 

de nivelurile aplicabile în piaţa actuală pentru exploatațiile agricole; şi (iii) a crea cadrul necesar 

începerii exploatării terenului concesionat fără nici o întârziere suplimentară de la momentul 

eliberării acestuia prin evacuarea fostului concesionar, care reţine pentru moment în mod abuziv 

posesia şi exploatarea acestuia în lipsa unui titlu valid asupra terenului. 

Predarea terenului către Concesionar este o condiţie suspensivă pentru intrarea în vigoare a 

Contractului de concesiune atribuit. Contractul de concesiune va intra în vigoare la data semnării 
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procesului-verbal/protocolului de predare-primire între Concedent şi Concesionar. Concesionarii 

declară că au cunoştinţă de faptul că terenul concesionat face obiectul unor litigii între Concedent şi 

fostul concesionar care a refuzat să elibereze terenul la data expirării contractului de concesiune.  

În cazul în care terenul nu poate fi eliberat în termen de maxim 12 luni de la semnarea   

contractului, oricare dintre părţile semnatare va putea notifica celeilalte părţi desfiinţarea 

contractului în scris, prin scrisoare transmisă prin poştă cu notificare de primire, cu 15 zile lucrătoare 

înainte de data la care contractul este desfiinţat efectiv. 

 

ARTICOLUL III 

Redevenţa 

 

3.1 Redevenţa este în cuantum de ___________lei, şi va fi plătită trimestrial în tranşe egale până la 

31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 30 noiembrie. 

3.2 Plata redevenţei se va efectua prin următoarele conturi bancare:  

 

- contul Concedentului nr.__________, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, 

 

- contul Concesionarului nr._________, deschis la Banca _________. 

 

             Plata redevenţei se poate face şi direct la casieria Consiliului Judeţean Tulcea. 

3.3 Concedentul va fi îndreptăţit să perceapă penalităţi de întârziere  pentru neachitarea la termenul 

de scadenţă a plăţii redevenţei faţă de momentul exigibilităţii plăţii, conform punctului 3.1. 

Nivelul penalităţilor de întârziere este stabilit anual prin hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

de stabilire a taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea. 

3.4 Neplata redevenţei de către Concesionar în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului 

prevăzut la art. 3.1 conferă Concedentului dreptul de a  considera Contractul reziliat de plin 

drept fără a fi nevoie de nici o altă formalitate sau de intervenţia unei instanţe judecătoreşti. 

Concesionarul va rămâne obligat și după rezilierea Contractului la plata redevenţei datorate 

până la momentul retragerii concesiunii, precum și la plata de penalităţi de întârziere calculate 

potrivit art. 3.3. 

3.5 Momentul efectuării plăţii se consideră a fi ziua în care contul Concedentului este creditat cu 

suma reprezentând cuantumul redevenţei. 

3.6 Cuantumul redevenţei se va actualiza anual cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică.  

3.7 Nu se admite achitarea redevenței de terțe persoane fizice sau juridice, în numele 

concesionarului. 

 

 

   ARTICOLUL IV 

    Drepturile părţilor 

Drepturile Concesionarului 

4.1 Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunul ce 

face  obiectul contractului de concesiune, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.  

4.2 Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele bunurilor care 

fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin prezentul 

Contract.  
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Drepturile Concedentului  

4.3 Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor 

asumate de Concesionar prin prezentul contract şi conform ofertei depuse de acesta, precum şi 

modul în care este satisfăcut interesul public. 

Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune modul în 

care sunt respectate clauzele acestuia de către concesionar. 

4.4 Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de 

concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de 

interesul naţional sau local, după caz. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de 

concesiune îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă 

despăgubire. 

4.5 Concedentul are toate drepturile corelative obligaţiilor asumate expres de către Concesionar ori 

care îi revin acestuia în temeiul unei dispoziţii legale în vigoare la data intrării în vigoare sau 

executării prezentului Contract.  

4.6 La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, Concedentul are dreptul să îşi 

manifeste intenţia de a dobândi unele bunuri ale Concesionarului şi de a solicita acestuia 

încheierea unui/unor contracte de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. 

 

 

ARTICOLUL V 

Obligaţiile părţilor 

Obligaţiile Concesionarului  

5.1 Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate şi de 

permanenţă a bunului ce face obiectul Concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către 

Concedent. 

5.2 Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul  concesiunii. 

5.3 Concesionarul are obligaţia ca activităţile desfăşurate pe terenul concesionat să aibă ca scop 

dezvoltarea producţiei agricole, prin cultivarea de cereale sau plante tehnice. 

5.4 Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.  

5.5 Concesionarul este obligat să nu închirieze şi să nu constituie garanţii reale asupra bunului ce 

fac obiectul Concesiunii. 

5.6 Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în prezentul 

Contract. 

5.7 Concesionarul se obligă să folosească bunul concesionat cu prudenţa şi diligenţa unui bun 

proprietar, conform obiectivelor Concedentului, fără a diminua în orice mod potenţialul şi 

valoarea socio-economică a bunului oferit  în Concesiune. 

5.8 La încetarea Contractului prin ajungere la termen, Concesionarul este obligat să restituie 

Concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.  

5.9 In termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul 

este obligat să constituie o garanție în condițiile prevăzute la art.VII. 

5.10 Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de 

Concedent, în mod unilateral, potrivit art. 4.4 de mai sus, fără a putea solicita încetarea 

Contractului.  

5.11 În cazul încheierii unui contract de asigurare având ca obiect bunul concesionat Concesionarul 

se obligă să plătească integral prima de asigurare.  

5.12 Concesionarul va realiza întocmai investiţiile în termen de 3 (trei) ani. 

5.13 În cazul în care Concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor 

evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului concesionat, va notifica 
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de îndată acest fapt Concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 

continuităţii exploatării bunului. 

5.14 Concesionarul va plăti toate taxele, spezele si alte comisioane aferente Concesiunii pe întreaga 

durată a prezentului Contract. 

5.15 Concesionarul nu va întreprinde nici un alt fel de activitate în legătură cu bunul concesionat, 

decât cu aprobarea prealabilă a Concedentului şi doar dacă activitatea în cauză nu contravine 

obiectului concesiunii. 

5.16 Obligaţiile asumate prin prezentul Contract se completează cu obligaţiile asumate de către 

Concesionar prin Oferta, care este parte integrantă a Contractului. 

5.17 Concesionarul va plăti impozitul pe terenul ce formează obiectul prezentului contract. 

 

Obligaţiile Concedentului  

5.18 Concedentul se obligă să pună la dispoziţia Concesionarului, la data începerii Concesiunii (data 

predării efective a terenului prin proces-verbal sau protocol de predare-primire) terenul liber de 

orice sarcini, aşa cum se prevede în Caietul de sarcini. 

5.19 Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe Concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din 

prezentul Contract.  

5.20 Concedentul este obligat să notifice Concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să 

aducă atingere drepturilor Concesionarului.  

 

ARTICOLUL VI 

Încetarea contractului de concesiune 

 

6.1 (1) Prezentul Contract încetează în următoare situaţii:  

 

a) - în cazul nerealizării obiectului concesiunii. 

b) – în cazul nerealizării programului de investiții angajate de concesionar prin  contract. 

c) - la expirarea duratei stabilite în Contractul de concesiune, dacă Părţile nu hotărăsc prelungirea 

Contractului în condiţiile prezentate mai sus la articolul 2.2. 

d) - în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

concedent, în baza unei notificări prealabile semnată de preşedintele Consiliului Judeţean 

Tulcea, menţionând motivele care au determinat această măsură. Notificarea de denunţare 

unilaterală a contractului duce la încetarea de drept a concesiunii la data comunicării acesteia, 

nefiind necesară nici o altă formalitate sau cerere adresată instanţelor judecătoreşti. În acest caz, 

concedentul va plăti o despăgubire justă şi prealabilă constând în contravaloarea investiţiilor 

realizate de concesionar cu acordul expres al concedentului si neamortizate.  

În caz de dezacord cu privire la cuantumul despăgubirilor, acestea se vor stabili de către   

Tribunalul în cărui rază teritorială se află Concedentul. Acest dezacord nu dă dreptul şi nu 

permite în nici un caz concesionarului să folosească bunul după primirea notificării de încetare 

unilaterală a contractului. 

e) - în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Concesionar, prin reziliere unilaterală 

de către Concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina Concesionarului şi anume plata 

redevenţei datorată pe perioada de timp de 1 an şi penalităţi aferente.  

Încălcarea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art. V, a celor asumate prin Ofertă şi/sau 

stabilite în Caietul de sarcini, precum şi a altor obligaţii, astfel cum reies din prezentul Contract, 

dau dreptul Concedentului să declare Contractul reziliat de plin drept, fără a fi necesară nici o 

altă formalitate sau intervenţie a unei instanţe judecătoreşti, fiind suficientă o adresă scrisă prin 

care se aduc la cunoștința concesionarului motivele încetării contactului. 
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f) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Concedent, prin rezilierea unilaterală a 

contractului de către Concesionar; 

g) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 

obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri din 

partea Concedentului.  

Imposibilitatea invocată de Concesionar va trebui dovedită şi acceptată de Concedent; în acest caz 

Concesionarul va notifica Concedentul, în termen de 15 zile de la constatarea situaţiei intervenite, 

despre imposibilitatea obiectivă de realizare a activităţii. Imposibilitatea obiectivă de a exploata bunul 

poate fi invocată, în cazul când Concesionarul are o situaţie financiară precară, în cazul falimentului 

sau al dizolvării Concesionarului. 

h) - declararea în faliment a Concesionarului, persoană juridică. 

    (2) La încetarea contractului de concesiune, bunul care a făcut obiectul concesiunii 

revine de drept în posesia concedentului, fără nici o altă formalitate prealabilă. Concedentul, prin 

reprezentanţii săi, va întocmi un proces-verbal prin care se va constata situaţia imobilului concesionat 

la data încetării concesiunii. 

6.2             Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile referitoare la încetarea                                               

Contractului de concesiune din Caietul de sarcini. 

 

ARTICOLUL VII 

Garanţia de bună execuţie 

 

7.1        În conformitate cu art. 5.9, Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la 

data semnării contractului de concesiune, să depună o garanție bănească în sumă fixă reprezentând 

50% din valoarea redevenţei, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an contractual. 

           Prin excepţie de la cele prevăzute mai sus, concesionarul poate constitui garanţia şi/sau în 

următoarea modalitate:  

- 30% reprezentând o sumă fixă din valoarea redevenţei, stabilită de acesta şi datorată pentru 

primul an contractual.  

- diferenţa până la 50% poate fi constituită cu titlu de credit, respectiv filă CEC avalizată de 

bancă şi/sau scrisoare de garanţie bancară, asupra cărora se va institui garanţie reală mobiliară, 

cu acordul concedentului. 

           Suma depusă drept garanție va fi indexată, începând cu al doilea an contractual, cu indicele de 

inflație anual comunicat de Institutul National de Statistică. 

Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, redevența restantă şi penalităţile de întârziere 

datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune şi a dispozițiilor legale 

în vigoare. 

7.2    În momentul încălcării de către Concesionar a uneia din obligaţiile care îi revin conform 

prezentului Contract, Concedentul, fără a aduce atingere celorlalte drepturi la despăgubire prevăzute 

prin Contract sau care derivă din reglementările în vigoare, va fi îndreptăţit să încaseze şi să-şi 

însuşească sumele relevante din garanţia în bani depusă de Concesionar. Concedentul va fi îndreptăţit 

să execute garanţia cu precădere în cazul nerespectării de către Concesionar a obligaţiei de plată a 

redevenţei, precum şi a celorlalte obligaţii financiare asumate prin Contract. 

   7.3      După ce Concedentul îşi va fi exercitat dreptul de a executa în parte sau în totalitate garanţia 

depusă de Concesionar, acesta din urmă, în termen de 15 zile, va reîntregi garanţia până la nivelul 

iniţial, în caz de executare parţială, iar în caz de executare a întregii garanţii, Concesionarul va depune 

o nouă garanţie în cuantumul stabilit iniţial, în acelaşi termen prevăzut mai sus.  

               În cazul în care Concesionarul nu se va conforma obligaţiilor de mai sus, Concedentul  va fi 

îndreptăţit să rezilieze contractul în condiţiile prevăzute de articolul 6.1 alin.(1) litera e). 
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            7.4      Garanţia depusă de Concesionar va rămâne în vigoare pe întreaga perioadă a Contractului. Dacă 

Contractul va înceta ca urmarea a unei cauze alta decât nerespectarea de către Concesionar a 

obligaţiilor sale contractuale, Concedentul va elibera garanţia, cu excepţia situaţiilor în care, conform 

Contractului, Concedentul va fi îndreptăţit să reţină parte sau totalitatea garanţiei. 

7.5  Garanţia va fi restituită la terminarea Contractului şi a Concesiunii. La momentul încetării 

Concesiunii, din această sumă depusă ca garanţie Concedentul va reţine, dacă este cazul, penalităţile 

şi/sau alte sume datorate către Concesionar, în baza contractului.  

 

ARTICOLUL VIII 

Responsabilităţi de mediu 

 

8.1 Responsabilităţile de mediu revin Concesionarului. 

8.2 Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale 

privind protecţia mediului pe întreaga durata a prezentului Contract și pentru a obţine toate 

aprobările și avizele necesare cerute de legislaţia de mediu pentru utilizarea bunului 

concesionat, efectuării investiţiilor asumate, precum si altor activităţi strict aferente folosinţei 

bunului concesionat.  

8.3 Concesionarul are obligaţia de a respecta următoarele condiţii impuse de Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: 

- Respectarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, 

cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G nr.195/2005 privind protecția 

mediului, cu toate modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 763/2015 pentru 

aprobarea planului de management şi a Regulamentului Rezervației Biosferei Delta 

Dunării; 

- Respectarea prevederilor O.U.G nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 

49/2011; 

- Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, 

solului și subsolului) și biotici (florei și faunei) în perimetrul Rezervației Biosferei Delta 

Dunării; Concesionarul are obligația ca pentru lucrările/activitățile ce le va desfășura pe 

terenul concesionat să solicite și să obțină de la autoritatea de mediu, actele de 

reglementare specifice; 

- Respectarea  H.G. nr.856/2002 privind evidenţa deşeurilor; 

- Obținerea celorlalte avize/acorduri/autorizații necesare, după caz; 

- Se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea integrității speciilor sălbatice și a 

habitatelor naturale din perimetrul RBDD și a rețelei ecologice Natura 2000, care 

cuprinde aria de protecție special avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul 

Razim-Sinoe și situl de importanță comunitară ROSCI0065 Delta Dunării; 

- Se interzice cultivarea de plante dăunătoare, narcotice sau care aduc prejudicii mediului; 

- Se interzice cultivarea plantelor modificate genetic; 

- Se interzice introducerea pe teritoriul rezervației a oricăror specii de floră și faună fără 

autorizație; 

-  Respectarea drepturilor proprietarilor / administratorilor de bunuri din zonă; 
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ARTICOLUL IX 

Declaraţii şi garanţii 

 

9.1 Concesionarul declară şi garantează Concedentului următoarele: 

a) Concesionarul este o societate comercială legal constituită, conform legilor române; 

b) Concesionarul are puteri depline şi autoritatea să semneze prezentul Contract, precum şi să 

îşi asume şi să respecte obligaţiile prevăzute în Contract; 

c) Concesionarul a întreprins toate diligenţele şi acţiunile necesare conform legilor în vigoare 

şi documentelor sale statutare pentru a obţine autorizarea semnării prezentului Contract, 

asumării şi îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de acesta; 

d) Concesionarul deţine capacitatea funcţională şi financiară necesare derulării Contractului şi 

îndeplinirii obligaţiilor asumate prin acesta; 

e) Prezentul Contract instituie obligaţii legale, întemeiate şi deplin acceptate de Concesionar; 

f) Semnarea şi derularea Contractului, precum şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de acesta 

nu vor intra în contradicţie şi nu vor avea ca rezultat încălcarea prevederilor documentelor 

statutare ale Concesionarului, a prevederilor unor contracte sau înţelegeri la care 

Concesionarul este parte, sau a prevederilor legale în vigoare; 

g) Nu există nici o acţiune în justiţie, proces aflat pe rol sau investigaţie judiciară sau extra-

judiciară, în desfăşurare sau iminentă, îndreptate împotriva Concesionarului care ar putea ca 

avea efect neîndeplinirea de către Concesionar a uneia dintre obligaţiile asumate prin 

Contract, sau care ar putea afecta în orice mod derularea Contractului conform obiectivelor 

Concedentului; 

9.2 Concesionarul va garanta şi va apăra pe Concedent, inclusiv angajaţii şi împuterniciţii acestuia, 

împotriva oricăror reclamaţii, pretenţii sau revendicări din partea unor terţe părţi precum şi 

împotriva unor daune şi/sau pagube, costuri şi/sau cheltuieli ivite ca urmare a nerespectării de 

către Concesionar a legilor în vigoare şi/sau a prevederilor prezentului Contract; 

9.3 Concesionarul va notifica de îndată Concedentului orice situaţii în urma cărora declaraţiile 

şi/sau garanţiile de mai sus nu mai pot fi susţinute. 

 

ARTICOLUL X 

Răspunderea contractuală. Despăgubiri  

 

10.1 Nerespectarea în tot sau în parte, ori executarea necorespunzătoare de către părţile contractante 

a obligaţiilor cuprinse în prezentul Contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 

Răspunderea contractuală naşte obligaţia reparării întregului prejudiciu cauzat, precum şi plata 

de daune interese, după caz. 

10.2 Concesionarul se află de drept în culpă în următoarele situaţii: 

a) Orice declaraţie sau garanţie dată de Concesionar prin acest Contract se dovedeşte a fi 

falsă  sau de natură să inducă în eroare pe Concedent; 

b) Concesionarul grevează obiectul Concesiunii cu orice fel de sarcină; 

c) Subconcesionarea prezentului Contract de către Concesionar către un terţ;  

d) Concesionarul abandonează obiectul concesiunii fără înştiinţarea prealabilă a 

Concedentului; 

e) Concesionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a redevenţei conform art. 3.1 şi/sau a 

oricărei obligaţii financiare asumate prin Contract; 

f) Concesionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de instituire a garanţiei sau de reîntregire a 

acesteia în caz de execuţie de către Concedent;  

g) Concesionarul nu îşi recunoaşte obligaţiile asumate prin Contract. 
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10.3 Părţile sunt de acord că Forţa majoră exclude răspunderea contractuală pentru încălcarea 

Contractului, în condiţii cumulative prevăzute la art. XIII. 

10.4 Părţile recunosc, de asemenea, incidenţa exoneratoare de răspundere a evenimentelor, care 

constituie Cazuri fortuite, ivite pe parcursul executării prezentului Contract. Părţile sunt de 

acord că fapta terţului exclude încălcarea Contractului.  

10.5 Răspunderea Concedentului este exclusă în toate situaţiile în care acesta exercită un drept 

contractual. Astfel Concesionarul nu-l va ţine răspunzător pe Concedent pentru limitări şi 

pierderi sau lipsa câştigului în toate situaţiile în care Concedentul intervine pentru apărarea 

dreptului de proprietate asupra bunului/bunurilor concesionat/e sau pentru asigurarea 

îndeplinirii obiectivelor Concesiunii. 

10.6 Nerespectarea de către Concesionar a obligaţiei de plată a redevenţei datorate în baza 

prezentului contract, la scadența stabilită, obligă pe acesta la plata unor penalităţi de întârziere 

conform art. 3.3 de mai sus. Penalitățile calculate conform dispoziţiilor contractuale pot depăşi 

suma asupra căreia poartă. 

10.7 Nerespectarea de către Concesionar a oricăror obligaţii contractuale nonfinanciare (cu titlu de 

exemplu: efectuarea anumitor investiții, etc.) obligă pe acesta la plata unei penalităţi de 0,1% 

calculate la valoarea redevenței anuale pentru fiecare zi de întârziere de la data împlinirii 

termenului de executare până la îndeplinirea efectivă şi corectă a obligaţiei. 

10.8 Penalităţile mai sus menţionate nu exclud dreptului Concedentului de a aduce la îndeplinire el 

însuşi sau prin încheierea de convenţii cu terţi, acolo unde există posibilitatea, a oricărei 

obligaţii ce incubă Concesionarului şi care nu a fost îndeplinită în termen. În toate situaţiile în 

care Concedentul va îndeplini obligaţii contractuale care, potrivit prevederilor contractuale 

revin Concesionarului, acesta din urmă va suporta toate costurile directe sau indirecte cauzate 

ca urmare a încălcării obligaţiilor asumate prin Contract şi oricare dintre riscurile executării 

contractelor încheiate de către Concedent  pentru Concesionar.  

10.9 Concedentul va putea recupera costurile mai sus arătate în oricare dintre modalităţile prevăzute 

în Contract, inclusiv executând garanţia constituită de Concesionar. 

10.10 În cazul încetării anticipate a valabilităţii Contractului, prin reziliere din culpa Concesionarului, 

acesta va fi obligat, fără a lua în considerare alte drepturi sau măsuri reparatorii aflate la 

dispoziţia Concedentului, la plata către Concedent a unei penalităţi egale cu:  

a) suma redevenţei, a costurilor administrative şi a costurilor proprii, pentru perioada 

cuprinsă între data rezilierii și data preluării în posesia efectivă a concedentului a 

bunului care a făcut obiectul concesiunii; 

b) orice alte costuri suportate de Concedent în legătură cu rezilierea Contractului. 

10.11 Nerespectarea de către Concesionar a obligaţiei de predare a bunului/bunurilor concesionat/e  la 

expirarea duratei Concesiunii, indiferent de cauză, fără a reprezenta o prelungire a duratei 

Concesiunii, obligă pe acesta la plata către Concedent a unei penalităţi de întârziere egale cu 

dublul redevenţei calculate pentru o lună, şi a tuturor costurilor administrative şi a celor proprii 

pentru fiecare lună sau partea din lună în care acesta continuă să folosească bunul/bunurile 

concesionat/e.  

10.12 Denunţarea unilaterală a contractului, altfel decât în condiţiile stabilite de art.  6.1 atrage, de 

asemenea,  plata de daune-interese din partea denunţătorului.  

10.13 Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de 

Concesionar cu excepţia a situaţiilor prevăzute la art. 6.1 litera d). 
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ARTICOLUL XI 

Litigii 

 

11.1 Părţile vor încerca să soluţioneze amiabil orice dispută dintre ele cu privire la prezentul 

Contract. 

11.2 Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului Contract de concesiune 

se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

 

ARTICOLUL XII 

Modificarea contractului 

 

12.1 Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementară a prezentului Contract, cu 

notificarea prealabilă a Concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional 

sau local, după caz.  

12.2 În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu,  Concesionarul are 

dreptul să primească o justă despăgubire.  

În caz de dezacord între Concedent si Concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta 

va fi stabilită de instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să 

permită Concesionarului să nu îşi execute obligaţiile contractuale.  

12.3 Clauzele convenite în completare nu pot contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în 

Caietul de sarcini. 

 

ARTICOLUL XIII 

Forţa majoră 

 

13.1 Nici una dintre Părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea 

în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 

contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost 

cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită în prezentul Contract.  

13.2 Forţa majoră va putea fi invocată de către o Parte numai în condiţiile în care sunt îndeplinite 

cumulativ cele de mai jos: 

a) Forţa majoră este notificată în scris în termen de maxim 2 zile de la ivirea Forţei majore, 

sau – dacă Forţa majoră împiedică o comunicare scrisă – în termen de 1 zi de la 

încetarea efectelor Forţei majore; 

b) Forţa majoră este probată în termen de cel mult 15 de zile de la încetarea efectelor 

Forţei majore prin document oficial emis de către o autoritate competentă;   

c) Partea care invocă Forţa majoră nu înregistra obligaţii cu termen de executare depăşit, 

indiferent dacă până la acea dată i-a fost ori nu i-a fost comunicată vreo notificare din 

partea contractantului;  

d) Partea care invocă Forţa majoră a luat toate măsurile necesare şi posibile în mod 

rezonabil pentru limitarea consecinţelor negative ale Forţei majore;   

e) Forţa majoră este singura cauză ori cauza determinantă a neexecutării obligaţiilor 

contractuale. 

13.3 Orice riscuri datorate unor evenimente de forţă majoră sunt în sarcina Concesionarului. 

 

 



 21 

ARTICOLUL XIV 

Notificări 

 

14.1 Orice corespondenţă sau notificare cu privire la prezentul Contract se va face în scris, prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau predată personal la următoarele 

coordonate: 

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

Str. Păcii nr. 20 

În atenţia: ________________ 

Telefon: _________________ 

Fax:_____________________ 

 

                              CONCESIONAR 

Str. _____________________ 

În atenţia: ________________ 

Telefon: __________________ 

Fax: _____________________ 

 

14.2  În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menţionată 

de  oficiul poştal primitor pe această confirmare.  

14.3 În cazul în care are loc o schimbare în adresa Părţilor (inclusiv număr de telefon sau de fax) aşa 

cum sunt menţionate în prezentul Contract, atunci fiecare Parte va notifica cealaltă Parte în 

acest sens în termen de 3 zile de la o asemenea schimbare. Data efectivă a oricărei 

corespondențe va fi data primirii, ce va fi dovedită de Partea căreia i s-a adresat corespondența 

respectivă.  

14.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, 

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 

 

ARTICOLUL XV 

Alte  clauze 

 

15.1 Prezentul Contract a fost semnat în două (2) exemplare originale în limba română (unul pentru 

fiecare Parte). Oricare Parte poate face aranjamentele necesare pentru a obţine traduceri în altă 

limbă, legalizate, în cazul în care acestea sunt necesare în scopul înregistrării acestui Contract la 

cererea autorităţilor relevante. Părţile convin să accepte negocierea unui text contractual 

rezonabil pentru modificarea, suplimentarea ori substituirea oricăror asemenea prevederi 

nevalabile, ilegale sau neaplicabile cu prevederi legale, aplicabile si valabile, care să producă, 

pe cat posibil, rezultatul economic intenţionat anterior de către părţi. 

15.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale fac parte integrantă din cuprinsul sau,   

reprezentând voinţa părţilor și înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 

ulterioară încheierii lui. 

15.3   In cazul în care părţile îşi încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun 

prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației 

respective nu înseamnă ca ea a renunțat la acest drept al său. 

15.4    Nici o prevedere a prezentului contract nu va fi interpretată în sensul constituirii unui parteneriat 

sau asociere în participațiune de către părți. 
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15.5    Neexecutarea sau întârzierea de către oricare parte contractantă de a-și exercita anumite drepturi 

în cadrul prezentului contract, nu echivalează cu renunțarea la aceste drepturi sau cu o 

încurajare tacită a încălcării contractului. 

15.6     Prezentul contract este destinat exclusiv beneficiului părților semnatare; nici o clauză a acestui 

contract nu va fi interpretată ca instituind drepturi sau obligații în sarcina altor persoane decât 

părțile contractului, în afara de cazurile expres stipulate. 

15.7     Încetarea  prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a părților în cazul în 

care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după încetarea contractului. De 

asemenea, părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/ acte întreprinse de către o parte pe 

perioada desfășurării contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea contractului și 

care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă parte. 

 

Constituie Anexe ale prezentului Contract: 

 Anexa nr.1 – Documentaţia de atribuire a concesiunii care cuprinde şi Caietul de sarcini; 

 Anexa nr.2 - Oferta Concesionarului; 

 Anexa nr. 3 – Procesul - Verbal de predare a obiectului Concesiunii; 

 Anexa nr. 4 – Programul de investiții angajat de concesionar; 

 

 

               CONCEDENT                                                                 CONCESIONAR 

           JUDEŢUL TULCEA-                   _____________________ 

            Consiliul  Judeţean                                                           legal reprezentat prin 

           legal reprezentat prin                                                               

  ___________________________                                                ______________________ 

                                                        

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV D.E.B.F.A.,                                  ȘEF SERVICIU S.C.A.J., 

         Nicoleta ANTON                                                                  Aslâ Aișe MIERLĂ 

 

 

 

 

                                                                           Compartiment G.D.D.P., 

                                                                          Nicuşor CONDRAT 

 

 

 

 

 

 

 
Rd. G.D.D.P./Şerpescu M. 



                                                            ANEXA nr. 5 

                                    la Proiectul de hotărâre nr.27din 11.02. 2020 

 

 

Comisia de evaluare a ofertelor 

pentru concesionarea prin procedura licitației a terenului agricol, în suprafață de 1410,5068 ha, situat 

în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține domeniului public al Județului Tulcea 

 

 

Președinte: -  ……………...         -  consilier județean; 

Membri:      - ……………...            -  consilier județean; 

           - ………………           -  consilier județean; 

                  - Mihaela |Costache   - reprezentant Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea; 

                  - Camelia Căpriţă       - reprezentant Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; 

                  - Daniela Ștefan        - reprezentant al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică din cadrul 

                                                    aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea;  

                 - Nicușor Condrat      - reprezentant al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

                                                   Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate  al 

                                                   Consiliului Județean Tulcea- secretar comisie;  

                 

                                                 

                         

Supleanţi:    -  ………………          -   consilier județean;  

                     -  ……………….          -  consilier județean; 

          - ………………..          -  consilier județean;  

        - Daniela Spanghe       - reprezentant Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea; 

                  - Silviu Mirel Voicu    - reprezentant Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; 

        - Filip Cristina            - reprezentant al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică din  

                                           cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Tulcea;  

        - Dragoș Cimpoiașu    - reprezentant al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

                                           Domeniului  Public din cadrul aparatului de specialitate  al  

                                           Consiliului Județean Tulcea- secretar comisie; 

                   

         

 
 
         DIRECTOR EXECUTIV D.E.B.F.A.,                                         ȘEF SERVICIU S.C.A.J., 

         Nicoleta ANTON                                                          Aslâ Aișe MIERLĂ 

 

 

 

 

Compartiment G.D.D.P., 

Nicuşor CONDRAT 

 

 

 

 
 

 
Rd./G.D.D.P./Şerpescu M. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 Nr. 1950/11.02.2020 

 

 

R E F E R A T  DE  A P R O B A R E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei,  a terenului agricol 

în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care 

aparține domeniului public al Județului Tulcea 

 

Județul Tulcea deține în domeniul public, imobilul “Teren agricol ocupat de Amenajarea agricolă 

Ostrov Tătaru” amplasat în extravilanul Comunei Chilia Veche, Judeţul Tulcea, în suprafaţă de 1410,5068 

ha (14.105.068 mp), având nr. cadastral 30968, înscris în Cartea Funciară nr.30968/Chilia Veche. 

În condiţiile extinderii autonomiei economico–financiare a unităţilor administrativ teritoriale, 

realizarea unor venituri cât mai mari şi diversificarea surselor acestora capătă o importanţă tot mai mare. 

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a)  coroborat cu art.302-art.331 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, bunurile proprietate publică a 

statului sau a unităților administrativ - teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate. 

Conform art.312 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările 

ulterioare, concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune prin aplicarea procedurii licitaţiei. 

 Concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a judeţului Tulcea constituie o sursă 

permanentă şi sigură de venituri pentru bugetul Judeţului şi una dintre modalităţile prin care imobilul  teren 

agricol poate fi pus în valoare. 

 Concesionarea terenului agricol sus menționat este indicată de următoarele motive: 

- necesitatea unei administrări eficiente pe termen lung a domeniului public al Județului Tulcea 

pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul Județului Tulcea, precum și dezvoltarea 

economică a zonei; 

- asigurarea unei politici unitare la nivelul Consiliului Județean Tulcea în privința gestionării 

durabile a terenurilor agricole; 

- asigurarea întreținerii corespunzătoare a terenului agricol și ridicarea potențialului productiv al 

acestuia, fără cheltuieli din partea Consiliului Județean Tulcea; 

- constituirea unui cadru uniform și egalitar în posibilitatea accesării și utilizării fondurilor 

europene, acțiuni care pot conduce la creșterea potențialului zonei; 

- o mai bună limitare și controlul eficient din partea Consiliului Județean Tulcea privind 

exploatarea terenurilor agricole; 

- crearea de locuri de muncă şi impulsionarea activităţilor conexe; 

- stoparea fenomenului de degradare a terenului agricol; 

Acest teren va fi concesionat prin procedura licitaţiei prevăzută de art.314 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ cu completările ulterioare, urmând a fi folosit de viitorii concesionari, cu 

destinația de folosinţă agricolă. 

Prin Raportul de evaluare întocmit IVĂNICĂ FLORIN PFA înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea sub 

nr. 343/13.01.2020, valoarea estimată a redevenței minime anuale propusă, ca preț de pornire a licitației 

pentru imobilul- “Teren agricol ocupat de Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru”, a fost stabilită la 774 

lei/ha/an.  

Durata concesiunii pe care o propunem este de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii, conform 

prevederilor legale în vigoare.  

Terenul agricol nu se află sub contract. 
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Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o Comisie de evaluare a cărei componenţă este 

stabilită prin hotărâre a Consiliului Judeţean.  

În temeiul art.317 alin.(1), alin.(2), alin.(3) lit.b) și lit d) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ cu completările ulterioare, propun spre aprobare Comisia de evaluare în următoarea 

structură: 

- Președinte:  ....................       -consilier judeţean;  

- Membri:      ....................       -consilier judeţean; 

            ....................       -consilier judeţean; 

                                   -Mihaela  Costache -reprezentant Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea; 

            -Camelia Căpriță    -reprezentant al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării;  

                      -Daniela Ștefan     -reprezentant al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică din  

                                                       cadrul  aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Tulcea;  

                     -Nicușor Condrat    - reprezentant ai Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

                                                    Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate  al 

                                                    Consiliului Județean Tulcea- secretar comisie;  

- Supleanți :   ......................       - consilier judeţean; 

             ......................       - consilier judeţean; 

             ......................       - consilier judeţean; 

             - Daniela Spanghe -reprezentant Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea; 

             -Mirel Silviu Voicu-reprezentant al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării                                                    

                       -Filip Cristina        -reprezentant al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică din  

                                                    cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Tulcea;  

                      -Dragoș Cimpoiașu-reprezentant al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

                                                    Domeniului  Public din cadrul aparatului de specialitate  al  

                                                    Consiliului Județean Tulcea- secretar comisie; 

Faţă de cele arătate, consider oportun și necesar și propun spre adoptare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol în suprafață de 1410,5068 ha 

(14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține domeniului public al Județului 

Tulcea, respectiv aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea terenului agricol, a Raportului de 

evaluare întocmit de IVĂNICĂ FLORIN PFA, a Documentaţiei de atribuire privind concesionarea terenului 

agricol şi constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului, conform Anexelor 

nr.1-5 la prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

                                                                         PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 G.D.D.P./Şerpescu M. 
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JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TULCEA  

 

Direcţia Economică, Buget,            Serviciul Contencios şi Asistenţă Juridică 

Finanţe şi Administrativ                                                  

 Compartimentul Gestionarea şi

 Dezvoltarea Domeniului Public 
Nr. 1995/11.02. 2020                 

             
 

R A P O R T   D E  S P E C I A L I T A T E  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei,  a terenului agricol 

în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care 

aparține domeniului public al Județului Tulcea 

 

 

 Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune concesionarea prin procedura licitației a unui teren 

agricol, în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care 

aparține domeniului public al Județului Tulcea. 

          Terenul agricol menţionat a constituit obiectul unui contract de concesiune, care a ajuns la termen, în 

prezent fiind liber de contract. 

În condiţiile extinderii autonomiei economico–financiare a unităţilor administrativ teritoriale, 

realizarea unor venituri cât mai mari şi diversificarea surselor acestora capătă o importanţă tot mai mare. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit.a)  coroborat cu art.302 - art.331 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ  cu completările ulterioare, bunurile proprietate publică 

a statului sau a unităților administrativ - teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate. 

Conform art.312 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările 

ulterioare, concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune prin aplicarea procedurii licitaţiei. 

 Concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a judeţului Tulcea constituie o sursă 

permanentă şi sigură de venituri pentru bugetul Judeţului. 

Județul Tulcea deține în Inventarul domeniului public, imobilul “Teren agricol ocupat de 

Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru”, amplasat în extravilanul Comunei Chilia Veche, Judeţul Tulcea, în  

suprafaţă de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), având nr. cadastral 30968, înscris în Cartea Funciară nr. 

30968/Chilia Veche. 

Una dintre modalităţile prin care acest teren agricol poate fi pus în valoare, o constituie 

concesionarea acestuia pentru unul sau mai mulţi ani, în scopul realizării de investiții și revigorarea 

sectorului agricol. 

 Concesionarea terenului sus menționat este indicată de următoarele motive: 

- necesitatea unei administrări eficiente pe termen lung a domeniului public al Județului Tulcea  

pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul Județului Tulcea, precum și dezvoltarea 

economică a zonei; 

- asigurarea unei politici unitare la nivelul Consiliului Județean Tulcea în privința gestionării 

durabile a terenurilor agricole; 

- asigurarea întreținerii corespunzătoare a terenului agricol și ridicarea potențialului productiv al  

acestuia, fără cheltuieli din partea Consiliului Județean Tulcea; 

- constituirea unui cadru uniform și egalitar în posibilitatea accesării și utilizării fondurilor 

europene, acțiuni care pot conduce la creșterea potențialului zonei; 
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- o mai bună limitare și controlul eficient din partea Consiliului Județean Tulcea privind 

exploatarea terenului agricol; 

- crearea de locuri de muncă şi impulsionarea activităţilor conexe; 

- stoparea fenomenului de degradare a terenului agricol; 

 

Acest teren agricol va fi concesionat prin procedura licitaţiei prevăzută de art.314 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, urmând a fi folosit de viitorii 

concesionari, cu destinația de folosinţa agricolă. 

Prin Raportul de evaluare întocmit de IVĂNICĂ FLORIN PFA, înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea 

sub nr. 343/13.01.2020, valoarea estimată propusă a redevenței minime anuale, ca preț de pornire a licitației 

pentru imobilul - “teren agricol ocupat de Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru”, a fost stabilită la 774 lei/ 

ha/an.  

           Terenul agricol se concesionează pe o durată de 15  ani  pe bază de contract, încheiat în conformitate 

cu legea română, cu persoane fizice şi juridice de drept privat, române sau străine. 

Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o Comisie de evaluare a cărei componenţă este 

stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean, în temeiul art.317 alin.(1), alin.(2),alin.(3) lit.b) și lit.d) și  

alin.(4)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare. Structura Comisiei 

de evaluare este prevăzută în Anexa 5 la prezentul proiect de hotărâre. 

Faţă de cele arătate, apreciem că documentaţia de licitaţie respectă prevederile legale în vigoare şi 

propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei a 

terenului agricol, situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 

mp), care aparține domeniului public al Județului Tulcea, respectiv aprobarea Studiului de oportunitate 

pentru concesionarea terenului, a Raportului de evaluare întocmit IVĂNICĂ FLORIN PFA, a Documentaţiei de 

atribuire privind concesionarea terenului şi constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

concesionarea terenului agricol, conform Anexelor nr.1-5 la prezentul proiect de hotărâre.  
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Nicoleta ANTON                                                                        Aslâ Aișe MIERLĂ 

 

 

 

 

       Compartiment G.D.D.P.,       

          Nicuşor CONDRAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.D.D.P./Şerpescu M. 


