
Anexa nr.4 la HCL nr. 30 din 22.07.2020

CAIET DE SARCINI
PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE A TERENURILOR 

CUPRINSE ÎN ANEXA N R .l, DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI JEBEL, 
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE PROPRIETATE

PERSONALĂ

I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII

Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat 
Obiectul concesionării îl reprezintă loturile de teren cuprinse în anexa nr.l, 
situate în comuna Jebel, terenuri aparţinând domeniul privat al comunei Jebel, 
cu destinaţia de construire de locuinţe, conform PUZ Jebel. Terenul face parte 
dintr-o suprafaţă de 42.198 mp., domeniu privat, dezmembrat în mai multe 
loturi.

Destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii
Destinaţia terenului supus concesiunii este cea de construire locuinţă, conform 
PUZ Jebel.

Condiţiile de exploatare a concesiunii
Concesionarul trebuie sa utilizeze terenul doar în scopul pentru care a fost 
concesionat. Pe toată durata concesionării, concesionarul are obligaţia de a 
urmări regulile de protecţie a mediului impuse de legislaţia în vigoare.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de către 
concedent exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii.

1.Obiective de ordin economic şi financiar
Administrarea eficientă a domeniului public şi privat al Comunei Jebel, pentru 
atragerea de venituri suplimentare şi importante la bugetul local - se va asigura 
un venit anual suplimentar la bugetul local egal cu redevenţa datorată de 
concesionar. Având în vedere şi scopul concesionării-cel de construire locuinţă 
proprietate personală - se va asigura şi un venit la bugetul local datorat ca 
impozit clădire.
Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt următoarele:



• concesionarul va acoperi în întregime costurile ridicate de întreţinerea şi 
exploatarea construcţiei executate şi a terenului concesionat

• concesionarul va achita autorităţii concedente o redevenţă anuală stabilită 
prin contract

• concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a 
terenului concesionat, în sarcina concesionarului (inclusiv cele de mediu).

2. Obiective de ordin social
Crearea posibilităţii persoanelor fizice ce nu deţin un imobil în proprietate, să- 

şi construiască o locuinţă proprietate personală.

3.Obiective de mediu
Concesionarul are obligaţia respectării clauzelor de protecţia mediului, respectiv 
luarea măsurilor necesare pentru diminuarea şi evitarea poluării solului şi a apei 
subterane, cu efecte asupra sănătăţii populaţiei, utilizarea durabilă a resurselor, 
gestionarea eficientă a deşeurilor şi menţinerea cu stricteţe a măsurilor de igienă 
cerute de prevederile legale aflate în vigoare.

II. CONDIŢIILE GENERALE ALE CONCESIUNII

Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în 
derularea concesiunii
Bunul preluat de concesionar, în derularea concesiunii îl constituie terenurile 
cuprinse în anexa nr.l, situate în comuna Jebel, judeţul Timiş.
La încetarea contractului de concesiune, se va proceda după cum urmează:

• bunurile de retur, ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini 
concedentului la încetarea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică sau privată. Bunurile de retur sunt bunuri care au făcut 
obiectul concesiunii şi cele care au rezultat în urma investişiilor care au 
fost impuse prin caietul de sarcini. Bunul de retur este terenul care a făcut 
obiectul concesiunii şi care se va întoarce în posesia concedentului, liber 
de orice sarcină.

• bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în 
proprietatea concesionarului. Bunurile proprii sunt bunurile care au 
aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de acesta pe durata 
concesiunii. Bunul propriu este locuinţa şi/sau anexele/garajul ce vor fi 
edificate pe terenul concesionat.



Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţieie în vigoare
Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţieie în 
vigoare pe parcursul derulării contractului de concesiune, în faza desfăşurării 
activităţilor propuse cad în sarcina concesionarului. Concesionarul va obţine pe 
cheltuiala sa avize, acorduri şi autorizaţii de funcţionare, pe care are obligaţia să 
le respecte.

Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă
Concesionarul are obligativitatea exploatării în regim de continuitate şi 
permananţă a terenului concesionat şi a bunurilor realizate, pe durata 
concesionării.

Interdicţia subconcesionării bunului concesionat
Concesionarul nu poate subconcesiona terenul.

Condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata 
concesiunii
Concesionarul nu poate închiria bunul concesionat.

Durata concesiunii
Durata concesiunii este de 49 de ani, conform prevederilor art.306 din Codul 
Administrativ. Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul de 
voinţă a părţilor, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani.

Redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia
Având în vedere prevederile art.307, alin.(l), (4) şi (5) din Ordonanţa 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi prevederile art.17 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii care prevede 
că „limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea 
consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de 
vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de 
infrastructură aferente”, luând în considerare raportul de evaluare cu nr. 
94/02.06.2020 întocmit de PFA Marinescu Constantin, redevenţa minimă de 
concesionare pentru terenurile prevăzute în anexa nr.l la HCL nr. 30/ 
22.07.2020, va fi de 1,70 lei/mp./an.
Redevenţa se va actualiza an de an cu rata inflaţiei şi se va achita de către 
concesionar la început de an sau în două tranşe semestriale, până la 31 martie, 
respectiv 30 septembrie ale fiecărui an.

Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent
Persoanele fizice care sunt interesate să participe la licitaţia organizată în 
vederea concesionării unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate



personală, trebuie să obţină de la primărie documentaţia de atribuire, după 
achitarea următoarelor taxe:

• contravaloarea documentaţiei de atribuire-include caietul de sarcini fară 
taxă. Documentele vor fi publicate şi pe pagina de internet a comunei 
Jebel, în format „pdf ’ şi „doc.”.

• garanţia de participare, în cuantum de 500 lei/ participant. Garanţia de 
participare se va restitui ofertanţilor declaraţi necâştigători. Pentru 
ofertanţii declaraţi câştigători garanţia de participare va constitui avans al 
redeventei.5

Garanţia de participare se restituie de către concedent, în urma unei solicitări 
scrise din partea ofertantului necâştigător. Termenul în care se restuie garanţia 
este de 10 zile calendaristice.
Concedentul are obligaţia de a reţine garanţia de participare în cazul în care 
ofertantul se află în una din următoarele situatii:

s

• refuză să semneze contractul
•  nu îşi menţine oferta depusă conform anexei nr.3 la documentaţia de 

atribuire

Condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii
Construcţiile-locuinţele şi anexele-care vor fi realizate pe terenul concesionat se 
vor executa cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
Legea nr.l 0/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, a normelor de Protecţia Muncii şi PSI.

III. CONDIŢII DE VALABILITATE A OFERTELOR

Ofertele se redactează în limba română şi pot fi transmise/depuse la sediul 
concedentului, până la data de 25.09.2020, ora 16.00, conform anunţului de 
licitaţie, în două plicuri, închise şi sigilate. Plicul exterior va conţine 
documentele prevăzute în Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare 
a ofertelor din documentaţia de atribuire. Plicul interior va conţine oferta 
propriu-zisă. Oferta este valabilă pe toată durata desfăşurării licitaţiei, este 
confidenţială până la deschiderea plicurilor de către comisia de evaluare, la data 
şi ora stabilită în anunţul de licitaţie. Fiecare participant va putea depune o 
singură ofertă.
Autoritatea contractantă va comunica ofertanţilor rezultatul procedurii, nu mai 
târziu de 3 zile lucrătoare de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta 
câştigătoare. In cazul ofertanţilor a căror oferta nu a fost declarată câştigătoare, 
în comunicare se va preciza dacă oferta a fost respinsă şi care sunt motivele 
respingerii, iar în cazul în care a fost admisă, va indica numele ofertantului 
câştigător. In cazul ofertantului câştigător în comunicare se va preciza faptul că



oferta sa a fost declarată câştigătoare iar acesta este invitat la sediul autorităţii 
contractante pentru semnarea contractului de concesiune, în termen de 5 zile 
lucrătoare.

IV. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
CONCESIUNE
Contractul de concesiune poate să înceteze în următoarele situaţii:

•  la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri 
proprietate publică, în măsura în care părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege;

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

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

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

•  în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin 
reziliere de către concesionar;

• la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în 
cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin 
renunţare, fară plata unei despăgubiri.

i


