ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al
municipiul Botoşani În suprafaţă de 22,00 mp, situat În Municipiul Botoşani, Calea Naţională f.n

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al municipiul Botoşani în suprafaţă
de 22,00 mp, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională f.n, cu destinaţia de acces auto secundar,
văzând raportul comun al Serviciului Patrimoniu şi Serviciului Autorizări în construcţii şi
Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoşani, precum şi avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
în conformitate cu art. 129, alin (2), lit. (c) coroborat cu alt. 129, alin. (6) lit. b) din O.U.G.
nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, art. 13-22 din Legea nr, 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi art. 861, alin(3) şi art 871-873 din Codul Civil,
în temeiul alt. 139 alin. (3) lit. g) şi act. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 201 9
privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019;
HOTĂRĂşTE:

Art.l..Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând
domeniului privat al municipiul Botoşani în suprafaţă de 22.00 mp, situat în Municipiul Botoşani. Calea
Naţională f.n, cu destinaţia de acces auto secundar. conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire privid
concesionarea, prin licitaţie publică, a imobilului menţionat la art.l, conform anexelor 111'.2 şi 111'. 3 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Durata concesiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.
ArtA. Redevenţa anuală de la care pleacă licitaţia publică de concesionare este de 2,63
lei/mp/an la nivelul anului 2019.
Art.S, Se împuterniceştc domnul viceprimar Marian Murariu pentru semnarea contractului de
concesiune cu ofertantul câştigător.
Art.6. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoşani, domnului viceprimar
Marian Murariu Serviciului Patrimoniu şi Instituţiei Prefectului Judeţul - Botoşani.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, Oroşanu Marius Leonardo

Botoşani,

NI'.

28 octombrie 2019

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Georgescu

N r." ~ D in

!,( octo mb r ie 2019

Aprobat,
Primar,

C"'~'"IT' 1" """
REFERAT DE APROBARE

priv in d concesiona rea pri n li cita ţ i e public ă desch isă a terenu lui aparţinând domeniului privat al
mun ici piul Botoşa ni În suprafaţă de 22,00 rup, situat În M un icipiul Botoşani, Calea N a ţ i o n a l ă f.n .

In vederea reali zăr i i atribuţ i i l o r conferite prin OUG 57/201 9 privind Codul Ad minist rativ, Consiliul
local al Municipi ului B otoşani hot ărăşte darea În administrare, conces ionarea sa u Închirierea bunuri lor ce
aparţ i n do me niului public sau privat de interes local.
Astfel, potri vit art. 13 din Legea nr. 50/1991, alin( 1) terenurile ap arţi nâ n d dom eniului priva t al
administrative teritoriale, destin ate construirii, pot fi concesionate prin li ci taţi e pub l i c ă , potrivit
legii, În con d i ţ i i l e respectării d ocumentaţi il e de urbani sm ş i de amenajare a te ritoriului, ap robate potrivit
legiiîn vederea rea l i zări i de către titular a co n st rucţ ie i .
Prin H.C.L. 199 din 27.06.20 19, s-a aprobat concesionarea terenului pentru amenajarea unui
acces secundar la propri etat ea domnilor Marin Constantin ş i Raluca Daniela -soţ i .
Te renul solicitat face parte din do meniul privat de intere s local al Municipiu lui B oto şa ni ş i
poate fi concesionat prin licitaţie public ă În conformitate cu prevederi le art 139 alin 3 din Ordo nanta
de U rgenţă nr 57 din 03.07.0 19 privind Codul Administrat iv .
Conces ionarea aceste i suprafete de teren este so l i c itată pentru amenaja rea unu i acces secundar
la proprietate .
Ca ur mare a celor expuse mai sus ~ i conform p revederi lor art, 139 alin 3 din Ordonanţu
de Urgenţă n r 57 diu 03.07.20 19, p ri vind Codu l Administrativ, pro pun supunerea spre aprobarca
Cons iliului Loca l a unui pro iect de h otărâre cu privire la conces ionarea prin l i citaţi e public a unui teren
aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului B oto şani, situat În Muni cip iul Botoş an i.
strCalea Naţiona l ă f.n ,
u n it ăţii

Proiectu l de hot ă rc î m p re u nă cu întreaga
Consiliului local al Municipiului B oto şan i .

documentaţie

va li supus spre dezbat ere

Şef Servici u patrimoni ~, .
Gabricla

Artimo~

•

şi

aprobare

România

~~~ P ri măria

Jude ţ u l B o t o şan i

Municipiului

Municipiul

B ot oş a n i

Botoşani

cr: 3372882
Se rviciul Patrimoniu

Ap rob at,
Viceprimar,
Murari u Ma rian

RAPO RT DE SPECIALITATE

It-

privind concesionarea prin li ci ta ţ i c public ă deschisă a teren ulu i aparţin ând domcniului p r ivat al
m unicip iu l Bo toşani În sup rafa ţă de 22,1l1l mp, sit uate În M uu ic ip iul Bo toşa ni,
În programul de activitat e a l Serv iciului Patrimoniu, este inclu să ş i at ri b uţ i a de identi ficare de
terenu ri libere de orice sarc ini, ter enuri care aparţin domeniului pub lic sau pr ivat de interes local , pentru
care se propune utili zarea ş i ex ploatarea raţiona lă ş i efici entă din punct de ved ere eco no m ic de c ătre
Consiliul local sau d i verş i agenţi econo m ici/pe rsoane fizice in teresaţi prin co ncesionare, Închi riere sa u
vânzare.

Prin HCL 199 din 27 .06.201 9, pc t . ă , s-a aprobat conc esion area un ei sup ra feţe de 22 ,00 mp
si tuate în Calea N aţ i o na l ă f.n, pentru ame najarea unui acces secundar la parcela pro prietate .
T erenu l ce fac e obi ectul prezentului proi ect de h otărâre se afl ă situat în intravilanul municipiului
Botosan i, În propri etatea pr i vată a munic ipiului Botoşan i , ş i se va co ncesiona con form prevederil or
lega le, prin licitaţie publică .
In vestiţ ia

ce

urmează

a fi

rea li zată

În zo na va avea ca

de stinaţ ie" acce s

auto secunda r.

.Am p lasamentul studiat nu face parte di n zon a ve rde cuprin să în docu mentaţ i i l e de urba nism
apro bate sa u inventariat e co nform Legii 24/2 007, republi cat ă , pri vind reglem entarea ş i ad mi nistrare a
spaţ i i l o r verzi din intra vi lan ul l ocal i tăţ il o r ş i nu face obiectul vre une i so l i c i tă r i co n form Legii nr.
10/200 1, repu blicat ă ş i m odificată pri vind regimul juridic a l unor imobile preluate în mod abuziv În
perioada 6 mart ie 1945-22 dece mbrie 1989 şi nici un ui litigiu .
C o n st ru c ţ i a

ce va fi rea l i zat ă pe terenul co ncesionat, va respecta l e gi slaţi a în vigoa re priv ind
protecţi a medi ului ş i va trebui autorizat ă ş i av izat ă de auto ri tăţ i le compe te nte, Conces iona rul va
resp ect a toa te co n d i ţ i i le de mediu atâ t pentru faza dc a uto rizare a viitoa rei con stru cţii , câ t ş i pc perioada
derul ării contractu lui de conce siune.
D in punct dc vedere financi ar, concesionarea va genera venituri suplimentare la bu getul local
prin înca sa rea red eventei a ferente bunul ui imobil(inclusi v tax e le ş i impozitele datorate c ă tre bugetul de
stat ş i bugetu l loca l conform prevederi lor legale în vi goare) .
Conces ionarea terenului ce reprezintă ob iectu l ace stui pro iect de h otă râ re pre z inta un inte res,
pentru mun icipa litate, pri n val orifi carea s u pe rioară a s u prafeţ e i de teren pro prietate pri v at ă.
Pro iect ul de h otărâre supus spre aprobare es te
prevederi de act e no rmati ve:

susţ i n u t

di n pu nct de vedere lega l de

u rm ătoarel e

pre vederile art, 13 din Legea nr. 5011991 privind autori zarea executării lucrărilor de con strucţii,
cu modific ările şi completările ulterioare, terenurile aparţinând domeniului privat a l uni tăţii

republ icat ă ,

adm inistrative terito riale, destinate con struirii, pot fi co nces ionate prin li citaţi e publi c ă, potri vit legii,
În condiţiile respect ării d ocumentaţiil e de urb ani sm ş i de a me najare a teritoriului , ap ro bate potri vit
legiiîn vederea realizării de către titular a con strucţiei;
Durata de concesion are es te de 5 de ani, cu posibilitatea prelungirii.
Având În vedere c ă sunt Înde plinite c ond iţii l e legale incid ent e În ma ter ie, propunem
ado pta rea proiectului de hotărâre În forma prezentată, resp ecti v co nce sionarea prin licitaţi e pu bli că
desc hi să a terenulu i apa rţ i n â nd dom eni ului privat al m unic ipiu l Boto şan i În s u p ra f aţ ă de 22.00 mp,
situat În Mun icipiul Boto şani . Ca lca Naţ i o n a lă I.n.
A rhitec t Şef
Dan Sandu

Şef

Serviciu Patrimoniu, VA j
A rtimon Ga briela Loredana /ljV\
Cons ilie r urid ic,
G herase Iulius ' ebast ian

Aprobat ,
Viceprimar,

MurarŢan

ANEXA N R. 2 la HCLnr.

- -/- -. 10.20 19

STU DIUL DE OPORT UNITATE
privind conces iunea pri n l i c i taţ i e pu blică desch i s ă a terenului aparţi nâ nd a p a rţ i n â n d domeniului
pri vat al municip iul B oto şa n i a unu i teren În suprafaţă de 22.00 mp, situat În Municipiul B otoşani ,
Ca lea Naţio na l ă f.n, co nform ancxci nr. 1.
a) DESCRIEREA SI ID EN TIFICAREA BUNULUI CONCESIONAT:

Obiect ul co ncesiuni i prin l i citaţi e pub li că este terenul În su p ra faţ ă de 22 m.p. aparţi n â n domeniului
privat al U n i tăţ i i Administrati v Te rito riale Mun ici piul Botoşa n i, Jud etul Botoşani , co nfo rm sc h i ţ c i
anex ate .

Situatia Juridi ca :
- imobilul ce fac e obiectul prezentului studi u de oport unitate este detaliat În lista anexa la
prezen tul stud iu de oportunitate si are urm atoarele caracteristici
-tcrcnul este amplasat intravilan ;
-suprafata totala este de 22 mp;
-proprietar este Municip iul Botoşan i .judetu l Botoşani;
-terenu l face pa rte di n do me niu l priva t al Mun icipiu l Bo toşan i, judetul Botoşani, În
adm inistrarea Co ns iliului Local
b) MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC. FINANCIAR. SOCIAL SI DE MEDIU. CA RE J USTIFICA
REALIZAR EA CONCESIONA RII:
Te renul propuse spre co ncesiona re, va prim i o d e stinaţi e ut il ă, rcdcvenţa se va co ns u tui venit
nou la bugetul loca l, fiind teren care În prezent nu aduc e ve nituri pentru Unitatea Te ritorial
A dm inistrat ivă Municipiul Botoşan i.
Din pun ct de vedere social, aceste ve niturile obtinute, se vor folosi in interesu l genera l al
locuitoril or din Mun icipiul Botoşani , Jud eţul Bo toşan i .
Din punct de vedere al mediul ui, prin activitatea propusă a se desfăşu ra În urma realizăii
investiţiei , nu se vo r afecta cond iţ i i le de mediu , se propune am bic nta rea mediul ui prin real izarea uno r
l uc rări auxi liare spec ifice, se vor lua m ăsur i de protecţie a med iului pr in asigu rarea condiţiilo r de
evacua re a ape lor pluvia le ş i mcn ajarc la un sistem de ca na liza re care să respecte prevederile legale În
vigoare, rczidurilc men ajere vo r fi depozitate În vede rea co lectă ri i pe riod ice În locuri spec ia l ame najate
ca re să respecte prevederi le le gi sl aţ i e i În vigo are.
c) IN VESTITIE NECESA RA PEN TRU CONS TRUIRE SI INTR ETINER E CALE DE ACCES

Co nstru ire acces auto secundar

ş i Î nt reţ i n ere

pe durata co nces iunii

d) NIVELUL MINIM DE LA CARE PLEACA LICITATIA PUBLICA:
Preţul

minim de la care va pleca licitaţia publică pentru stabilirea redevenţei va fi de 2,63
/mp/an, ce se va indexa anual, iar durata concesiunii va fi de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii
acesteia.
d) TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIUNE

Pentru realizarea procedurii de concesiune a terenului se estimează un număr de 60 de zile, de la data
aprobării prin Hotărâre de Consiliu local a concesiunii în baza Caietului de sarcini.
e) OBVNERE CERTIFICAT DE URBANISM SI AUTORIZAVE DE CONSTRUIRE

Consilier local,

Secretar General,
Oana Gina Georgescu

I

ANEXA NR. 3 la HCL nr.

.10.2019

CAIET DE SARCINI

privind concesiunea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând aparţinând domeniului
privat al municipiul Botoşani a unui teren în suprafaţă de 22,00 mp, situat în Municipiul Botoşani, str.
Calea Naţională f.n., conform anexei nr. I

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII
Obiectul concesiunii il reprezintă terenul situat în intravilanul Municipiul
Naţională f.n (ieşirea spre laşi) şi aparţine domeniului privat al Municipiului
destinaţia de acces auto secundar.

Botoşani,
Botoşani,

Calca
având

2. CONDITII GENERALE ALE CONCESIUNII
2.1 Terenul este bun propriu al municipiului, are categoria de folosinţă - curti construcţii şi va fi folosit
pentru scopul pentru care a fost concesionat- acces auto secundar.
2.2 Pe parcursul
lJl vigoare.

exploatării terenului

se vor respecta normele de protectie a mediului impuse de legile

2.3 Imobilul concesionat va fi folosit in regim de continuitate si permanenţă pentru scopul in care a
fost concesionat, eventualele schimbări de destinatie sunt interzise.
2.4 Terenul concesionat nu va putea fi sub concesionat; dreptul de concesiune asupra terenului se
transmite in caz de succesiune.
2.5 Concesionarul nu poate inchiria bunul imobil concesionat.
2.6 Terenul se concesioneaza pe perioada de 5 de ani, în conformitate cu legislatia in vigoare.
2.7 Redeventa minimă de pornire a licitatiei este de: 2,63 lei/mp/an pentru terenurile situate în
intravilanul Municipiului Botoşani concesionate cu destinaţia de cale de acces.
2.8 Constructiile se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii 1011995 privind calitatea in
constructii, cu modificările şi completarile ulterioare, precum şi normele de Protecţia Muncii şi P .S.I.

3. CONDITIILE DE VALABILITATE A OFERTEI
3.1. Oferta va fi transmisă (depusă) pană la data de
, ora _
transmiterea ofertei, inclusiv forta majoră, cad in sarcina persoanei interesate.

, riscurile legate de

3.2. Oferta va fi transmisă in două plicuri inchise si sigilate, unul exterior care va contine documentele
prevăzute in instructiunile pentru ofertanti si unul interior care va contine oferta propriu-zisă semnată
de ofertant.

3.3. Oferta este valabilă pe toată perioada desfăsurării licitatiei si este confidentială pană la deschidere
de către comisia de evaluare.
3.4. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel a redevenţei, iar in caz
de egalitate a ofertei se va trece la supralicitare prin strigare începând de la valoarea înscrisă în
formularul de ofertă.
3.5. Procedura de licitatie se poate

desfăsura

numai

dacă

s-au depus cel putin

două

oferte valabile.

4. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
4.1. Contractul de concesiune incetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia, dar se
poate prelungi prin simplul acord de vointă al părtilor.
4.2. In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, iar in caz de dezacord fiind
competentă instanta de judecată.
4.3. In cazul nerespectării obligatiilor contractuale ale concesionarului, obligatii prevăzute in
contractul de concesiune, prin reziliere de către concedent, in termen de 30 de zile de la notificare, cu
obligatia predării bunului concesionat liber de sarcini.
4.4 La disparitia dintr-o cauză de fortă majoră, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitătii
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despăgubiri.
4.5 La incetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunul care a făcut obiectul contractul ui
va fi returnat concedentului liber de sarcini.
4.6 Bunurile realizate de concesionar pe terenul concesionat se consideră bunuri de retur.

Consilier local,

Secretar General,
Oana Gina Georgescu
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pri vind conc esiunea prin li citaţi e publi că desc h isă a terenului a parţ i nâ n d aparţi nâ nd do meniu lui
privat al municipiu l Botoşan i a unui teren in s u p ra faţă de 22 mp, situat in Municip iul Botoşa ni. Ca lca
Nationali} f.n, conf orm anexci NI'. I

I.I NFOR MATII GENERA LE PRIVIND OBIECTUL CONCES IUN II
Obiectul concesiunii il reprezintă terenul situat În intravilanul Municipiul B otoşa ni , calca
N aţ i o n al ă In şi aparţ i ne domeni ulu i privat al Municipiului B otoşa n i , avâ nd dest inaţ ia de amenajare
acces auto secundar.
2. CON DIT II GENERA LE AL E CONCESIUN II
2. 1 Terenul este bun propriu al muni cipiului ,
concesionat- amenajare acces auto secundar .

'şi

va fi folosit pent ru scopul pentru care a rost

2.2 Pe parcursul ex p loatări i terenului se vor respecta norm ele de protectie a mediului imp use de legile
in vigoare.
2.3 Imobilul concesionat va fi folosit in regim de continuitate si perman en t ă pentru scopul in ca re a
fost conces ionat, eventualel e sc h i m băr i de destinatie sunt interzise.
2.4 Terenul concesio nat nu va put ea fi subconcesionat; dreptul de co ncesi une asupra terenului se
transmite in caz de succes iune .
2.5 ConcesionaruI nu poate inchiria bunul imobil concesion at.
2.6 Terenul se conccsione aza pe perioada de 5 de ani, in conformitate cu legislatia in vigoare.
2.7 Redeventa minimă de pornire a licitatiei este de : 2,63 leilmp lan pentru terenurile situate in
intravilan ul Munic ipiului Boto şan i concesionate cu dest i naţ ia de ca lc de acces.
2.8 Constructiile se vo r reali za cu respectarea prevederilor Leg ii 10/1 995 pri vind ca litatea in
constructii , cu mod ificările ş i compl etarile ulteri oare, precum şi norm ele de P rotecţ i a Muncii ş i P.S.!.

3. CON DIT IILE DE VALA BILITATE A OF ERT EI

3. 1. Oferta va fi

tran sm isă (de pusă) pa nă

la da ta de

risc uri le legate de

, ora

tran sm iterea ofertei, inclusiv forta m aj o ră, cad in sar c ina persoan ei interesate.
3.2. Oferta va fi tran sm isă in d ouă plicuri inchi se si sigi late, un ul ex terio r ca re va co ntine docume nte le
p revă zu te in ins truc tiunile pentru ofertant i si unul interior ca re va co nt ine oferta propri u-z i să se m n at ă
dc ofcrtant.
3.3. Oferta este va lab i lă pe toată perioada dcsfăsurării lic itatie i si este
de către com isia de evalua re.

confidcnti al ă pan ă

la de schidere

3.4. Crite riul de at ribuire a contractu lui de conccsiune este cel ma i marc nivel a rcdevcnţci, iar in ca z
de egalitate a ofertei se va trece la supralicitare prin strigare începând de la va loarea înscri să în
formularul de ofertă.
3.5. Procedura de lic itatie se poate

dcsfăsu ra

num ai

dacă

s-a u depus cel pu tin dou ă oferte valabile.

4. CLAUZE RE FERI T OARE LA INC ETA REA CONTRACTULUI DE CONCES IUN E
4. 1. Contractul de co ncesiune in cetca ză la ex p irarea datei stab ilite ca va labi lita te a acestuia, da r se
poa te prelungi prin simp lul aco rd de vo i n tă a l pă rt i lo r.
4.2. In cazul in care interesul nat ional sau local o impune, prin denunta rea un il ate ral ă de către
conccde nt, cu plata une i de spăgubiri juste si prea lab ile in sa rcina acestuia , iar in ca z de de zacord fiind
co m pctcntă ins tanta de judecată .
4 .3.ln cazu l n erespectării obligatiilor co ntrac tua le ale co nccsionarului, obligatii p re v ă zu te in
co ntrac tul de concesiune, pr in rcz ilicrc dc că t re co ncede nt, in termen de 30 de zilc dc la not ifi care, c u
ob ligatia prcdării bunulu i co nce sio nat libc r dc sa rci ni.
4.4 La d ispari tia dintr-o cau ză de fo rtă m aj oră, a bunulu i co nce sionat sa u in ca zul im pos i b il itătii
obiective a co ncesionarului de a-I exp loata, pr in re nuntare, fără plata unei d espăgu biri .
4.5 La incetarea di n orice cauză a co ntrac tulu i de concesiune, bun ul ca re a
va li rctumat conce de ntului liber de sarc ini.

făcut

obiectul contractu lui

4.6 Bunurile rea lizate de con cesiona r pe teren ul co nce sionat se con s ideră bunuri dc retur,

Arhitect Şe f
Dan Sandu

Şef Serviciu Patrimoniu ,
Artimon Gabriela Lorcdana

Consilier Juridic ,
Gherasc Iuku Sebastian

România

~~"!'! Primă ria
Municipiului

J udeţu l B o t o şani

Municipiul Botoşani

B o to şa n i

cr . 3372882
Nr.

din

Serviciul Patrimoniu

Aprobat,
Viceprimar,
Murariu Marian

j}/IJMSTUDIUL DE OPORTUNITATE
privind co nce siunca pr in l i c i taţ i e publ ică desc hi să a terenu lui aparţi nâ nd aparţ in â nd domeniului
pri vat a l municipiul Bo t o şani a unui teren în s u p rafaţă de 22.00 mp, situat în Municipi ul Botoşa n i . str.
Ca lca Naţională f.n.. conform ancxci Nr. 1.

a) DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CONCESIONAT:
Obiectul conccsiunii prin licitaţie publică este terenul în su p ra faţă de 22 ,00 m.p. a pa rţ i nân d domeniului
privat al U n i tăţ i i Admini strativ Teritor iale Municipiul Botoşani, Judetul Botoşani , conform sch i ţe i
anexate.

Situatia Juridica :
-imobilul ce face ob iectul prezentului studiu de oportunitate este detaliat în lista anexa la
pre ze ntul
studi u
de
oportunitate
si
are
urmatoarele
caracteri stici.
- terenul este amplasat intravi lan;
-suprafata tot ala este de 22 mp ;
-proprietar este Municipiul Botoşani,j udetul Botoşani;
-terenul facc parte d in do me niul privat a l Mun icipiu l Botoşan i, j udetul Boto şa ni , în
administrarea Consiliului Local

b) MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR . SO CIAL SI DE MEDIU. CA RE J USTIFICA
REALIZAREA CONCESIONA RII:

Terenul propus sp re concesionare, va pr im i o destinaţ ie utilă, redevcnta se va constitut venit
nou la bugetul loc al, fiind teren care în prezent nu aduce venituri pentru Unitatea Teritori al
Adm inistrativă Municipiu l Botoşani , J udeţul Botoşani.
Terenul este ocupat de

construcţia neautori zat ă real izat ă

de

c ătre

numitul C iocan Maricel Radu,

pentru intrarea în legalitate a ace stei construcţii fiind necesară conform certificatului de urbanism nr.
788 din 17.10 .2017, un titlu legal de po sesie ai terenului, respectiv contract dc con ces iunc.
Din punct de vedere social, aceste venituri le obtinute, se vor folosi in interesul ge nera l al
locuitorilor din Municipiul

Botoşani, Judeţul B otoşani .

Din punct de vede re al mediului , prin activitatea p ropu să a se des fă şura În urma realizăii
nu se vor afecta co ndiţiile de mediu, se propune ambientarea mediului prin reali zarea unor
luc răr i auxi liare specifice, se vor lua m ăsuri de protectie a med iului prin asig urarea condiţii lor de
evacua re a apelor plu viale ş i menajare la un siste m de canalizate care să respecte prevederi le legale În
vigoare, rezid urile menajere vor fi dep ozitate În vederea colectări i periodice În locuri special amenajate
care să respecte preve der ile l egi sl aţ i e i În vigoare .
investiţiei,

e) INVESTITIE NECESA RA PENTR U CONS TRUIRE ŞI INTR ETINERE ANEXA GOSPODAREASCA

Co nstrui re

anex ă gospod ă reasc ă ş i Întreţin e re

pe durata co nces iunii

d) NIVELUL MINIM DE LA CARE PLEA CA LICITATIA PUBLICA:
Pretul minim de la ca re va pleca lic itatia pu bli că pe ntru stabilirea rede ventei va fi de 26,30 lei
Imp/an, ee se va indexa anual, iar durata co ncesiunii va fi de 5 ani , cu pos ibilitatea pre lungiri i acesteia .
d) TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PRO CED URll DE CONCESlUNE

Pentr u rea liza rea proc ed urii de co ncesi une a terenului se est i mează un num ă r de 60 de zile, de la data
prin H otărâre de Co nsiliu local a concesiunii În baza Caietului de sarc ini.

aprobări i

e) OBTINERE CERTIFICA T DE URBANISM S I A UTOR IZA TIE DE CONS TRUIRE

Arhitec t Şe
Dan Sandu

b.--;?"-

Şef Servic iu Patrimo n iu,
Arti mon Gabriela Lorcdana

Consilier Juridi c,
Gherase lu i
cba st ian

l~(,)M>tNIA
.TODE·.l'UL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOŞA.NI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂllÂRE

pentru aprobarea documentaţlel "Plan Urbanistlede Detaliu - str. Calea Naţională nr, 221A, NC/CF
65771"În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, anexegospodăreştlP,
Împrejmuire teren şi racord uti\ităţi"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea d-lui viceprimar Marim, Murariu cu privire la aprobarea unei documentaţii
de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu" str. Calea Naţională nr. 221A, NC/CF 65771" În vederea
realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, anexe gospodăreşti P, Împrejmuire teren şi racord
utilităţi",

văzând
văzând

avizele organismelor teritoriale interesate,
Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări În construcţii. şi Urbanism, precum ş]
raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice,
Ecologice, Protecţia Mediului Tnconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură,
respectiv Comisiei pentru Studii, Proguoze Economice Sociale, Bllget,FiIlanţe, Administrarea
DomeniuluiPublic şi Privat,
ÎII baza dispoziţiilor art, 36 alin, 2 lit."c" şi alln. 5, llt, "o" din Legea nr, 215/2001, dispozitiilor
incidente în materie ale Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completărileulterioare şi ale Legii
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismnl GlI modificările şi completările.ulterioare,
În temeiul art, 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr, 215/2001,republicata În
Monitorul Oficial al României, Partea T, III" 123 din 20 februarie 2007, el! modificările şi completarile
ulterioare,
HOT ĂRĂŞT E:
Art. 1 Se aprobă documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Naţională nr, 221A,
NC/CF 6577T" În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, anexe gospodăreşti P,
împrejmuireteren şi racord utilităţl" de către Marin Raluca-Danielnşl C-tin (soţi), conform reglementărilor
urbanlstlce cuprinse în proiectul nr, )29/2019, Intocmir de către SC Modus SRL- urbanist cu drept de
semnătură arh urb Vasile Pannite, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele
condiţii:

~

S pareelă de referinlil '" 1184,00 mp

• p.o:r. "" max. 19,00%
•
•

C.U.T."" max, 0,300
Locuinţă
o Regim deînălţlme : P+M
o H mRX la cornişă = 5,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului

sistematizat
H mRX la coamă = 9,50 m, masurat de la cota cea mai de jos a terenului
sistematizat
• AncXll.lllugazie+garllj
Q R~~hn d~ înillth\le : ŢI
o fi .max la cornlşă = 3,40m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului
slstematlaet
o

o H max la coamă ~ 3,90 rn, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului
sistematizat
• Pentru amenajarea accesului la parcelă, din aleea Trei Coline,se va obţine concesionarea
terenului.aferent conform prevederilor legale.

ill:t.1

Prezenta

hotărâre Îşi menţine

valabilitate!' pe o perioadă de 12 luni de la data

~ Documentaţia anexă, care a stat la baza fundamentării
arhivează de către Serviciul Autorizări În Construcţii şi urbanism.

Ar!. 4 Primarul municipiului
prevederile prezentei hotărâri,

Botoşani,

prezentei

hotărâri

Secretar.Dam

Nr.199

27 iunie 2019

se

păstrează şi

prin aparatul de specialitate va duce laIndeplinire

CONTRA (

Botoşanl,

aprobărli,

~
"-j(.

SOLI
ARE CONCESIUNE TEREN P TRU
-_._····:'"~(il;;~ . ENAJARE ACCES AUTO SECUNDA LA
\\·t,\iril\~I!\L\~\;~~I'l~.ii.
'P\ARCELĂ - Conform H.C.L. nr. 199/27.06. 019
IlI', t\\}\,
.--"-1îIiL--...s\ teren de concesionat = 22,00 mp.
,1> _ .. - -

I--~--;~~
I

•

.

r-------------------

ELEMI"IlI.:Jie' ElE;.PJ ' ANT:

100%

I • CONS.TRUCŢII PROPUSE + Fântâna menţinută (S.C.= 8,00 mp.):
.J A - Locumţa P+M; S.C. A = 174,22 mp. S.C.D. A = 304,18 mp.
-

-

-

-

-

-

B - ANEXE GOSPODĂREŞTIP.:
S.C. B = 35,84 mp. S.C.D. B = 35,84 mp.
TOTAL A+B:
S.C. = 210,06 mp, S.C.D. = 340,02 mp.
TOTAL CONSTRUC II:
S.C.= 218,06 m. S.C.D.= 348,02 m .
.. C I DE ACCES ÎN INCINTĂ, PROPUSE: S max. = 212,00 mp. din care:
- alei carosabile de incintă şi platformă auto: S max. = 89,00 mp.
S max. = 123,00 m .
- alei ietonale + trotuare:
• SPAŢII VERZI DE INCINTĂ:
S max. = 755,00 mp.
- gazon, grădină, plantaţii arbori, arbuşti etc.

•

17,90%
7,52%
10,38 %
63,68%

INDICI DE DENSITATE A CONSTRUIRII:
Existent
Pro us
Max. admis În P.U.G.
P.O.T.
0,00 %
18,42 %
35,00 %
0,0
C.U.T.
030
1,00

Am. V. PANAITE
-='::':==::-Iarh. stag. Vlad
Mugur Panaite

18,42%

PLAN DE

07.2019

SITUAŢIE

SITUAŢIA PROPUSĂ

planşa

- SOLICITARE CONCESIUNE

AOOa

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Prin concesiune a unui teren În suprafaţă de 22,00 mp, situate În Municipiul
domeniului privat al Municipiul Botoşani

Botoşani,

Calea

Naţională

f.n, aparţinând

INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL
Municipiul Botoşani cu sediul in Municipiul Botoşani, strada Piata Revolutiei, nr. 1-3, cod fiscal 3372882
www.primariabt.ro, reprezentată prin Primar Flutur Cătălin Mugurel, in calitate de concedent.
INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE
Calitatea deconcesionar o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina.

Desfasurarea procedurilor de concesionare

A. Licitatia publica
1. Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice este obligatorie participarea a cel putin 2 ofertanti.
2. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii la registratura
concedentului plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituita prin Dispozitie Primarului
Muncipiului Botoşani ladata si ora fixata pentru deschiderea ofertelor prevazuta in anuntul publicitar.
3. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.
4. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea
documentelor si datelor cerute in "Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor" si intocmeste
un proces-verbal, incare se mentioneaza rezultatul deschiderii plicurilor respective.
5. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care
consemneaza operatiunile descrise la punctul 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti,
numai daca exista cel putin 2 (doua) oferte eligibile.
6. In cazul in care nu exista cel putin doua oferte calificate, Comisia de evaluare va intocmi un procesverbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmand a se repeta procedura de
licitatie publica deschisa.
7. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.
8. Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii
de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii
ofertantului castigator sau, in cazul incare nu a fost desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii.
9. In cazul in care licitatia publica nu a condus la desemnarea unui castigator, se va consemna aceasta
situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie.
10. In baza procesului - verbal in care se mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc
criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire, comisia de evaluare
intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite concedentului

12. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza,
in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
B. Garantii
1. In vederea participarii lalicitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna laorganizator garantia de participare.
2. Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului
castigator in urma unei cereri de restituire.
3. Garantia departicipare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri:
a. ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia.
b. ofertantul castigator nu se prezinta in termenul de 20 de zile de la data la care concedentul a informat
ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea contractului de concesiune
4. Garantiile se pot depune:

- lacasieria concedentului din str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1-3;
5. Valoarea garantiei de participare: 200 lei
6. Taxa de participare la licitatie este 150 lei.

7. Documentatia deatribuire a concesiunii se poate obtine de lasediul concedentului .
INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI
PREZENTARE A OFERTELOR

Prezentarea ofertelor - conditii de eligibilitate
1. Ofertele vor fi redactate in limba romana.
2. Pot participa la licitatia pentru atribuirea concesiunii persoane juridice si fizice romane si straine care
indeplinesc conditiile impuse deconcedent prin prezenta documentatie.
3. Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreza,
inordinea primirii lor, in Registratura concedentului precizandu-se data si ora.
4. Pe plicul exterior se va indica doar denumirea (numele si prenumele) ofertantului, obiectul concesiunii
pentru care este depusa oferta, data si ora deschiderii ofertelor.
5. PLICUL EXTERIOR TREBUIE SA CONTINA:
A. Documente pentru ofertanti persoane juridice:
1. Documente care sa ateste forma juridica a ofertantului:
- certificat de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului;
- certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului;
2. Acte doveditoare a starii materiale si financiare care sa ateste capacitatea de preluare a concesiunii si
de exploatare :
- scrisoare de bonitate bancara din partea unei banci prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea
economico-financiara ;
- certificate constatatoare emise de institutiile abilitate care sa confirme achitarea obligatiilor exigibile de
plata fata de bugetul local si bugetul consolidat al statului valabile ladata deschiderii ofertelor;
- declaratie pe proprie raspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara;
4. Imputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al acesteia
5. Copie dupa chitantele care dovedesc achitarea taxei de participare si garantia de participare la licitatie.
6. O fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant, fara ingrosari,
stersaturi sau modificari.
B. Documente pentru ofertanti persoane fizice:

1.
2.
3.
4.

Certificat Fiscal privind impozitele sitaxele locale, emis de Consiliul Local allocalitatii in care domiciliaza.
Documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresa;
Copie dupa chitantele care dovedesc achitarea taxei de participare si garantia de participare la licitatie.
Declaratie de participare semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari.

PLICUL INTERIOR TREBUIE SA CONTINA:
1. Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al acestuia sau adresa;
2. Acest plic va contine oferta propriu-zisa si va fi semnata de ofertant in original.
3. Oferta va cuprinde Formularul de oferta semnat si datat, fara ingosari, stersaturi sau modificari.
4. Fiecare participant are dreptul sa depuna o singura oferta.
5. Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire, prevazut in anuntul publicitar, vor fi
excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise.
6. Plicurile interioare gasite dupa deschiderea plicurilor exterioare, nesigilate, conduc la respingerea ofertei
ca fiind neconforma.

Precizari privind oferta
1. Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documentele licitatiei, este secreta
si se depune in vederea participarii la licitatie.
2. Oferta trebuie sa fie ferma si redactata in limba romana.
3. Oferta este supusa clauzelor juridice si financiare inscrise in documentele ce o alcatuiesc.
4. Organizatorul licitatiei are dreptul, prin comisia de evaluare, sa descalifice orice ofertant care nu
indeplineste prin oferta prezentata una sau mai multe cerinte din documentele licitatiei.
5. Depunerea ofertei reprezinta manifestarea vointei ofertantului de a semna contractul de concesiune a
terenului pentru a-I exploata conform obiectivelor concedentului.
6. Revocarea ofertei decatre ofertant in perioada devalabilitate a acesteia, potrivit anuntului, atrage dupa
sine pierderea garantiei de participare.
7. Revocarea de catre ofertant a ofertei dupa adjudecare, atrage dupa sine pierderea garantiei de
participare si, daca e cazul, plata dedaune interese de catre partea in culpa.
8. Continutul ofertei trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora,
concedentul urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
9. Pretul minim de pornire a licitatiei este de: 2,63 lei lei/mp/an la nivelul anului 2019 pentru terenurile
situate in intravilanul Municipiului Botoşani.
10. Pasul de Iicitare (suma fixa in bani care reprezinta minimum supralicitarii) va fi de 10 iei/mp/an.
11. Pretul concesiunii, licitat, va fi indexat anual cu rata inflatiei.
12. Modul de achitare a pretului concesiunii cat si clauzele pentru respectarea obligatiilor de plata, se vor
stabili prin contractul deconcesiune.
13. Concesionarul va suporta toate cheltuielile deinstituire a concesiunii prevazute.
14. Participantului la licitatia publica caruia nu i-a fost adjudecat terenul I se va restitui contravaloarea
garantiei de participare.
15. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de concesiune.

INFORMATII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI MODUL DE LUCRU AL COMISIEI DE
EVALUARE

Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este: cei mai mare nivel al redeventei
Comisia de evaiuare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor.
Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom numai pe baza documentatiei de atribuire si cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
Membrii comisiei de evaluare, supleantii si invitatii trebuie sa respecte regulile privind conflictui deinterese.
Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, informatiilor si
documentelor cuprinse in ofertele analizate

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL CAILOR DE ATAC

Solutionarea Iitigillor aparute in iegatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea
contractului deconcesiune, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor
Legii contenciosuiui administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completariie ulterioare.
Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativa tribunalului in a carui jurisdictie se
afla sediul concedentului.
INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALEOBLIGATORII

1. Concesionarui este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a
bunului proprietate publica ce face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.
2. Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunul care face obiectul concesiunii.
3. Subconcesionarea este interzisa, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.
4. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.
5. Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contract.
6. Dupa concesionare, realizarea obiectului deinvestitii se va face numai pe baza unui proiect legal avizat
si aprobat si a autorizatiel de construire emisa de organele competente. Obtinerea tuturor avizelor tehnice
definitive pentru realizarea si functionarea investitiei revine concesionarului.
7. Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnice edilitare existente si obtinerea acordului de la
detinatorii acestora, privesc pe concesionari.
8. Concesionarul este obligat de a asigura, pe perioada conceslonarii, regularitatea si continuitatea
activitatii in scopul careia a fost concesionat terenul.
9. Concedentul are dreptul ca, prin imputernicitii sai, sa urmareasca mersul lucrarilor de constructii, In
vederea asigurarii calitatii si stabilitatii constructiei si incadrarea in termenul de punere in functiune stabilit prin
actul de concesiune.

