
SECŢIUNEA II 
   

FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 
 

        Fişa de date a achiziţiei cuprinde informaţii şi instrucţiuni privind: 
I. a  AUTORITATEA CONTRACTANT Ă 
Denumire: PRIMARIA COMUNEI BALENI  
Adresă: STR. PRINCIPALA, COMUNA BALENI, jud. Dâmboviţa 
Localitate: BALENI Cod poştal: 137010 Ţara: ROMÂNIA 
Persoană de contact: Musat Florea 
 
 

Telefon: 0245265004 

 Fax.0245265200 
 
I.b  PRINCIPALA ACTIVITATE / ACTIVIT ĂŢI ALE AUTORIT ĂŢII CONTRACTANTE 
□ agenţii naţionale 
X autorit ăţi locale  
□ alte instituţii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
□ altele (specificaţii) 
 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi activ. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 
□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 
x altele:administraţie publică locală 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante      
     DA □         NU x 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 x la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări :  
                                                                        Data: 03.08.2010 
                                                                        Ora limită : 15:00 
                                                                        Adresa : PRIMARIA COMUNEI BALENI 
Tel-fax 0245 265200 
 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 04.08.2010, ora 12:00 
 
 
Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie 
Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Localitate: Bucureşti                                              Cod poştal: 030084                          Ţara: Romania 
E-mail:                                                                   Telefon: 021/310.46.41  
Adresă internet: office@cnsc.ro                            Fax: 021/310.46.42 

I.c. Sursa de finanţare : 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit  
 - integral fondurile proprii ale 
concesionarului  

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
-  nu este cazul  
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II.OBIECTUL CONTRACTULUI   
 II.1)Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabil ă a Hanului 
Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare 
II. 1.2) Locaţia:  Comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa 
(a) Lucrări                                X      (b) Produse                □     (c) Servicii           □ 
Execuţie                                   □ 
Proiectare şi execuţie            X   
Realizare prin orice mijloace     corespunzătoare 
cerinţelor specificate de  autoritatea contractantă          
□ 

Cumpărare                 □             
Leasing                      □         
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate      □ 
 

Categoria serviciului     
            2A         □ 
            2B         □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării 
comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa  
Cod  CPV  
 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de 
renovare 
45454100-5 Lucrări de restaurare 
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru 
lucrări publice 

Principalul loc de livrare 
____________________ 
____________________ 
 
Cod  CPV 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Principalul loc de 
prestare 
___________________
_ 
___________________
_ 
Cod  CPV 
□□□□□□□□□□□□□□ 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :          
Contract de concesiune de lucrări x Încheierea unui acord cadru:  □ 
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică: maxim 49 de ani, începând de la data semnării contractului 
de concesiune 
II.1.5) Divizare pe loturi                                               DA □                            NU  x 

II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                            NU  x 

 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabil ă a Hanului Mare Băleni 
pentru redarea în regim de funcţionare (proiectare şi execuţie) 
Cod CPV   – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 
                   - 45454100-5 Lucrări de restaurare 
       - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări publice 
II.2) Descriere :  
Concesionarul are în principal următoarele obligaţii : 

• De a asigura serviciile conexe, în condiţii egale şi nediscriminatorii ; 
• Să stabilească şi să aplice pe întreaga durată a executării lucrărilor măsurile de protecţie a 

persoanelor, bunurilor şi a mediului ; 
• Să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivelor 

 
Descrierea construcţiei conform Certificat de Urbanism nr.  
  
Indicatori urbanistici avizaţi  POT propus = 85% şi CUT propus = 3,9 
Regim de înălţime H           ......................................... 
Categoria de importanţă a clădirii:  “C”- normală 
Funcţiune principală:    ........................................... 
Funcţiune complementară:   Spaţii comerciale la parter 
Suprafaţă teren:    ................. mp 
Vecinătatea :    amplasat din limita stângă în limita dreaptă,                            
                                                                  .................................................... 

 
• De a consolida obiectivul în condiţiile de securitate impuse de faptul ca este monument istoric 

si este situat in zona de protecţie, cu asigurarea şi protejarea clădirilor şi caselor monument 
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alăturate sau situate în vecinătatea imediată. 
Protejarea clădirilor monument împotriva vibraţiilor transmise prin lucrările de execuţie şi al 
acelora produse prin exploatarea obiectivului - luarea tuturor măsurilor de punere în siguranţă a 
Bisericii cu Sfinţi .  

• Să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate şi de permanenţă, care face obiectul 
contractului de concesiune ; 

• Să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii ; 
• Să nu subconcesioneze bunul care face obiectul concesiunii ; 
• Să păstreze destinaţia şi să nu îi schimbe natura ; 
• Să plătească redevenţa stabilită prin contractul de concesiune, în caz contrar se vor aplica 

prevederile art. 44 (1) d.  din prezentul caiet de sarcini ; 
• Să opereze, să întreţină, să repare, să exploateze şi să dezvolte serviciile create, în condiţii de 

siguranţă, eficientă economică şi de protecţie a mediului înconjurător ; 
• Să pună la dispoziţia persoanelor interesate a spaţiului şi a suprafeţelor aferente  conform 

contractului de concesiune ; 
• Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii 

sale ; 
• Să permită accesul concedentului în vederea efectuării inspecţiei periodice a bunurilor 

concesionate pentru a verifica stadiul de realizare a investiţiilor precum şi modul în care este 
îndeplinit obiectul contractului, prin realizarea activităţii sau a serviciului public ; 

• Să realizeze investiţiile minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini, precum şi celelalte 
investiţii pe care concesionarul se va obliga să le îndeplinească, în sarcina lui căzând şi 
obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor necesare, dar şi întocmirea documentaţiilor tehnico-
economice; la realizarea investiţiilor se va avea în vedere respectarea normelor de protecţie a 
mediului şi a muncii, condiţii privind prezervarea şi utilizarea mediului înconjurător, se vor 
respecta standardele de calitate a activităţii şi serviciilor publice prestate ; 
 
Investiţii minime obligatorii : 

 - reabilitare construcţiei , conform Studiului de Fezabilitate şi condiţionărilor cuprinse în 
avizul Ministerului Culturii şi Cultelor . 
 - branşamentele şi racordurile la reţelele edilitare zonale, pentru asigurarea 
funcţionalităţii obiectivului : apă, canalizare, gaze naturale, electricitate, telefonie, etc. 
- Instalaţiile interioare : trasee, coloane, obiecte pentru : instalaţii sanitare, instalaţii 
gaze, instalaţii termice, ventilare, climatizare, instalaţii electrice, instalaţii şi reţele 
curenţi slabi, etc. 
- echipamente, utilaje şi aparatură : staţie de hidrofor menajer şi de incendiu, staţie de 
pompare, centralele termice, aparate pentru ventilaţie şi climatizare, radiatoare, tablouri 
electrice, centrale curenţi slabi, generator electric, etc. 
 

• Să restituie în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, şi în perfectă stare de 
funcţionare la încetarea contractului, bunurile de retur definite şi evidenţiate în art. 36 din 
caietul de sarcini; 

• Să încheie la încetarea contractului de concesiune, contract de vânzare-cumpărare pentru 
bunurile de preluare, descrise în caietul de sarcini, în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat 
intenţia de a le dobândi ; 

• Să depună garanţia de plată a redevenţei în cuantumul şi la termenul prevăzut în caietul de 
sarcini ; 

• Să plătească, în momentul începerii derulării contractului, 20% din primele de asigurare pentru 
bunurile mobile sau imobile ; 

• În situaţia în care contractul încetează din alte motive decât prin ajungerea la termen, caz fortuit 
sau forţă majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării serviciului 
public, până la preluarea acestuia de către concedent ; 

• În cazul în care, în derularea contractului, concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea 
existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectului contractului de 
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concesiune, va notifica de îndată acest lucru concedentului, în vederea luării măsurilor care se 
impun . 

 
 
III. Condi ţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract (după caz) –  
III.1.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 
 
III.1.2. Altele  
 

 
            DA   □                          NU x 
 
            DA    □                         NU x 
 

 
Concesionarul are obligaţia de a consolida 

obiectivul în condiţiile de securitate impuse de 
situarea din zona protejata-monument istoric , cu 
asigurarea şi protejarea clădirilor şi caselor 
monument alăturate sau situate în vecinătatea 
imediată. 

Protejarea clădirilor monument împotriva 
vibraţiilor transmise prin lucrările de execuţie şi al 
acelora produse prin exploatarea obiectivului - 
luarea tuturor măsurilor de punere în siguranţă.  
 

 
IV.1) PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Licita ţie deschisă                                       x                                 
Licitaţie restrânsă                                        □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată                     □ 
Dialog competitiv                                         □ 

Negociere cu anunţ de participare            □    
Negociere fără anunţ de participare          □                                             
Cerere de oferte                                         □ 
Concurs de soluţii                                      □ 

 
IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică                               DA  □                            NU  x   
IV.3) Legislaţia aplicată  
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare (OUG 34/2006); 

– Hotărârea Guvernului României nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare (HGR 925/2006); 

– HG 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute 
în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii ; 

– OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
228/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

– H.G.R. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional 
pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
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– Ordinul preşedintelui ANRMAP nr. 11/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

– Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

– Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

– Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

– H.G.R. nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN; 
– Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea 

Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN; 
– Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 

Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN; 
– Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
– O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
– Ordinul nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală 

pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi 
conţinutului acestora; 

– O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

ulterioare; 
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
– H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu 

modificările ulterioare; 
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
– Ordinul ministrului transporturilor, construcţiei şi turismului nr. 1430 din 13 septembrie 2005 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 

– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - 

I.S.C., aprobată şi modificată prin Legea nr. 707/2001; 
– H.G.R. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii 

(regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii; conducerea şi asigurarea calităţii în 
construcţii; stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; urmărirea comportării în 
exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, 
procedee şi echipamente noi în construcţii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi 
încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii); 

– Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Ordinul nr. 57/N/1999, privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor – Indicativ P 
130/1999; 

– Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările ulterioare; 

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 265/2006; 

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; 
– Ordinul ministrului transporturilor, lucrărilor publice şi locuinţei nr. 1992/2002 pentru aprobarea 

reglementării tehnice "Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din 
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domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02 
– Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii 
-  orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, din legislaţia română sau 

comunitară. 
 
 
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului  
Declaraţie privind eligibilitatea  
Solicitată x          Nesolicitată   

1) Cerinţă obligatorie:  
Operatorii economici participanţi la procedură nu 
trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 180 
din OUG 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Mod de dovedire:  
Se va ataşa Formularul nr. 1 (Declaraţie privind 
eligibilitatea) completat.    

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 
      Solicitată x          Nesolicitată   

1) Cerinţă obligatorie:  
Operatorii economici participanţi la procedură nu 
trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 181 
din OUG 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Mod de dovedire:  
i) Se va ataşa Formularul nr. 2 (Declaraţie privind 

neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 
34/2006, aprobată cu modificări şi completări 
prin legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare)  completat. 

 
ii)  Se vor ataşa documente eliberate de autorităţile 
legale competente, care să ateste faptul că ofertantul şi-a 
îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor 
către bugetul general consolidat, precum şi taxele 
locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
în România sau în ţara în care este stabilit, în original 
sau copie legalizată, pentru persoanele juridice 
române, respectiv original şi traducere legalizată în 
limba română, în cazul persoanelor juridice străine. 

Declaraţie privind calitatea de participant la 
procedură  
 
Solicitat      x                  
Nesolicitat  □ 

1) Cerinţă obligatorie:  
Operatorii economici participanţi la procedură trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţie pentru 
a participa la procedură. 
 
Mod de dovedire:  
Se va ataşa Formularul nr. 3 (Declaraţie privind 
calitatea de participant la procedură) completat. 
 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 
 
Solicitat      x                  
Nesolicitat  □ 
 

1.Cerinţă obligatorie: Operatorii economici participanţi 
la procedură trebuie să fie legal înregistraţi. 
 
Mod de dovedire: 
i) Se va ataşa copie după Certificatul de înregistrare 
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eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. 
 
ii)  Certificat constatator, în original sau copie 

legalizată, emis de Oficiul Registrului Comerţului, 
valabil la data deschiderii ofertelor (emis cu cel 
mult 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor), 
din care să rezulte: 

a. denumirea operatorului economic şi toate 
datele de identificare; 

b. codul unic de înregistrare; 
c. sediul social, sedii secundare, puncte de 

lucru, filiale, sucursale, subunităţi (adrese); 
d. structura acţionariatului; 
e. numele reprezentanţilor legali ai 

operatorului economic; 
f. domeniul de activitate principal; 
g. domeniile de activitate secundare; 
h. situaţia societăţii (ex: dacă este în stare de 

funcţionare, dizolvare, reorganizare 
judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau 
suspendare temporară a activităţii). 

Persoane juridice /fizice străine 
 
Solicitat      x                  
Nesolicitat   □ 
 

1. Cerinţă obligatorie:  
Operatorii economici participanţi la procedură să fie 
legal înregistraţi. 
 
Mod de dovedire: 
i) Se vor ataşa copii după original, şi traducere  

autorizată în limba română, după documentele 
care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere profesional. 
 

ii)  Se vor ataşa documente relevante, emise de 
autorităţile competente din ţara în care îşi are sediul 
operatorul economic, din care să rezulte: 
a) denumirea operatorului economic şi toate datele 

de identificare; 
b) codul unic de înregistrare; 
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, 

filiale, sucursale, subunităţi (adresa); 
d) structura acţionariatului; 
e) numele reprezentanţilor legali ai operatorului 

economic; 
f) domeniul de activitate principal; 
g) domeniile de activitate secundare; 
h) situaţia societăţii (ex: dacă este în stare de 

funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, 
lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare 
temporară a activităţii). 

V. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   
Informaţii privind  situaţia 
economico-financiară 
 
Solicitat      x                  
Nesolicitat   □ 
  

1) Cerinţă obligatorie: 
Cifra de afaceri anuală medie pe ultimii 3 ani (2009, 
2008 şi 2007) să fie de minim 800.000 LEI (pentru 
persoanele juridice române) sau echivalentul sumei  în 
EURO la cursul BNR valabil pentru data de 08.06.2010, 
respectiv 1 euro = 4.2311 lei (pentru persoanele juridice 
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străine). Cursul valutar valabil pentru această dată se va 
lua în calcul şi pentru conversia altor valute. 
 
Notă: 
a) Capacitatea economică si financiară a 
ofertantului/candidatului poate fi susţinuta, pentru 
îndeplinirea unui contract, si de o altă persoană, 
indiferent de natura relaţiilor juridice existente intre 
ofertant şi persoana respectiva. 
 
Persoana care asigură susţinerea financiară va 
completa Formularul nr. 1 (Declaraţie privind 
eligibilitatea). 
 
b) Atunci când un grup de operatori economici depune 
ofertă comună, situaţia economică şi financiară se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului. 
 
Mod de dovedire: 
i) Se va ataşa Formularul nr. 4 (Informa ţii 
generale) completat. 

  ii) 1). Persoanele juridice române vor ataşa copii după 
situaţiile financiare anuale (bilanţ contabil, cont de profit 
şi pierdere) pe anii 2007, 2008 şi 2009, înregistrate la 
administraţia financiară şi/sau alte documente emise de 
autorităţile legale competente, din care să rezulte 
respectarea cerinţei minime obligatorii privind mărimea 
cifrei de afaceri anuale medii. 
 
 2). Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie 
însoţită de traducere legalizată în limba română, 
documente relevante, emise de autorităţile competente, 
care să certifice îndeplinirea cerinţei obligatorii privind 
cifra de afaceri. În cazul în care în ţara de origine sau în 
ţara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel de 
documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci 
va fi acceptată doar o declaraţie autentică dată în faţa 
unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare 
ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în 
acest sens. 

 
iii) Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua în 
calcul proporţional, în funcţie de anul în care a fost 
înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială 
operatorul economic care a depus oferta. 

V.4.) Capacitatea tehnică şi profesională 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
 
Solicitat      x                  
Nesolicitat   □ 
 

1) Cerinţă obligatorie:  
Pentru execuţie: 
Derularea în ultimii cinci ani a unui contract similar 
(lucrări de reparaţii generale, renovare şi restaurare 
construcţii).  
 
Atunci când un grup de operatori economici depune 
ofertă comună, capacitatea tehnică şi profesională se 
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demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului. 
 
Mod de dovedire:  
i) Se va ataşa Formularul nr. 5 (Declaraţie privind 

lista principalelor lucr ări executate în ultimii 5 
ani) completat. 

ii)  Se vor ataşa copii după contractele menţionate 
pentru îndeplinirea cerinţelor minimale.  

 
NOTĂ: În cazul în care contractul de lucrări conţine 
clauze de confidenţialitate, care împiedică prezentarea 
lui, ofertantul este obligat să prezinte paginile din 
contract din care să rezulte părţile contractante, obiectul 
contractului, durata contractului, preţul contractului, 
precum şi pagina finală cu semnături. 
 
2) Cerinţă obligatorie:  
Să dispună de utilajele, instalaţiile şi echipamentele 
tehnice necesare pentru îndeplinirea contractului, atât 
pentru partea de proiectare cât şi pentru cea de execuţie. 
 
Mod de dovedire:  
i. Se va ataşa Formularul nr. 6  (Declaraţie privind 
utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului de lucrări)  
completat. 

ii.  Pentru echipamentele proprii se va ataşa copie după 
Lista de inventar a obiectelor din dotare, în care vor fi 
marcate echipamentele minimale solicitate. 

iii.  Pentru echipamentele închiriate se va ataşa original 
sau copie legalizată după precontractele de închiriere. 

 
Atunci când un grup de operatori economici depune 
ofertă comună, capacitatea tehnică şi profesională se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului. 
 
Notă: 
a) Capacitatea tehnică a ofertantului poate fi susţinută, 
pentru îndeplinirea unui contract, si de o altă persoană, 
indiferent de natura relaţiilor juridice existente între 
ofertant si persoana respectivă.  
 
Persoana care asigură susţinerea tehnică va completa 
Formularul nr. 1 (Declaraţie privind eligibilitatea). 
 

Informaţii privind  capacitatea profesională 
 
Solicitat      x                  
Nesolicitat   □ 
 

1) Cerinţă obligatorie: 
Să dispună de resursele umane considerate de 
Autoritatea contractantă ca fiind strict necesare 
îndeplinirii în bune condiţii a contractului: 

  Pentru execuţie:  
a) Un responsabil tehnic cu execuţia (autorizat, cu 
autorizaţia valabilă la data deschiderii ofertelor);  
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b) Un responsabil tehnic cu calitatea (autorizat, cu 
autorizaţia valabilă la data deschiderii ofertelor).  
 

Atunci când un grup de operatori economici depune 
ofertă comună, capacitatea tehnică şi profesională se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului, în funcţie de partea de 
contract în care se vor folosi specialiştii respectivi, 
conform acordurilor sau contractelor prezentate odată 
cu oferta. 
Mod de dovedire: 
Se vor ataşa: 
i) Formularul nr. 7 (Informa ţii generale privind 

angajaţii)  completat 
 
ii)  Formularul nr. 8  (Personal ce va fi angajat în 

contract) completat. 
 
iii)  Angajamentul ofertantului că, în cazul 

indisponibilităţii unor persoane dintre cele două 
nominalizate, le va înlocui numai cu persoane 
având cel puţin calificările celor nominalizate iniţial 
şi luate în calcul la evaluarea ofertei. Se va ataşa 
Formularul nr. 9 (Angajamentul ofertantului 
privind resursele umane) completat.   

 
Pentru fiecare din specialiştii precizaţi mai sus se vor 
ataşa: 
 
iv) Curriculum Vitae , cu semnătura persoanei în 

original , pentru specialiştii angajaţi în contract, din 
care trebuie să reiasă poziţia propusă în cadrul 
contractului (conform denumirilor specificate mai 
sus) şi îndeplinirea cerinţelor precizate. Se va ataşa 
Formularul nr. 10 (CURRICULUM VITAE)  
completat, pentru fiecare persoană în parte.  

 
v) Copii după diplomele, adeverinţele, autorizaţiile 

sau certificatele deţinute de persoanele respective, 
necesare pentru dovedirea cerinţelor minime.  

 
vi) Angajamentul de participare, cu semnătura 

persoanei în original , pentru fiecare dintre 
specialiştii menţionaţi în Formularul nr. 8, în cazul 
în care aceştia nu sunt angajaţi permanenţi ai 
ofertantului. Se va ataşa Formularul nr. 11 
(Angajament în nume personal) completat. 

 
Notă: 
a) Capacitatea profesională a ofertantului poate fi 
susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, si de o altă 
persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice 
existente între ofertant si persoana respectivă.  
 
Persoana care asigură susţinerea profesională va 
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completa Formularul nr. 1 (Declaraţie privind 
eligibilitatea). 
 

V.8.) Informaţii privind subcontractan ţii   
Informaţii privind subcontractanţii 
 
Solicitat      x                  
Nesolicitat   □ 
 

Cerinţă obligatorie: 
i) Se va ataşa Formularul nr. 12 (Declaraţie privind 
partea/păr ţile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractanţi şi specializarea acestora) completat. 
 
ii) În cazul în care părţi din contractul ce urmează a fi 
atribuit trebuie să se îndeplinească de unul sau mai 
mulţi subcontractanţi, operatorul economic are obligaţia 
de a preciza partea/părţile din contract pe care acesta 
urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere 
ale subcontractanţilor propuşi. 

V.9.) Informaţii privind asociaţii  
Informaţii privind asociaţii 
 
Solicitat      x                  
Nesolicitat   □ 
 

Cerinţe obligatorii 
În cazul în care oferta este depusă de o asociaţie 
(consorţiu), fiecare asociat va trebui să îndeplinească 
condiţiile privind Situaţia personală a ofertantului şi 
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
(înregistrare), în conformitate cu Contractul de 
asociere, din care trebuie să reiasă clar partea din 
contract pe care o vor îndeplini asociaţii  şi toate 
amănuntele necesare pentru evaluarea ofertelor. 
Acordurile care nu vor conţine aceste date vor fi 
considerate incomplete. 
 
Situaţia  economico-financiară şi Capacitatea 
tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 
 
Mod de dovedire: 
În cazul asociaţiilor (consorţiilor) se va prezenta: 
i) Formularul nr. 13 (Declaraţie privind 

partea/păr ţile din contract care sunt îndeplinite 
de asociaţi şi specializarea acestora) completat 

 
ii)  Contractul de asociere, în original sau copie 

legalizată, din care să rezulte cine este liderul 
asociaţiei (consorţiului) şi partea din contract pe 
care o va îndeplini fiecare asociat (valoric şi 
procent din valoarea contractului), inclusiv modul 
de utilizare a resurselor tehnice şi umane, precum şi 
împuternicirea liderului asociaţiei de a semna oferta 
în numele asociaţiei. În cazul în care acordurile de 
asociere sunt încheiate în altă limbă decât limba 
română, se va prezenta copie după acorduri şi 
traducere legalizată în limba română după 
acestea. 

 
iii)  Se va ataşa Formularul nr. 14 (Împuternicirea 

liderului asociaţiei de a reprezenta  asociaţia la 
procedura de atribuire) completat. 
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iv) Se vor ataşa toate documentele solicitate la Situaţia 
personală a ofertantului, Capacitatea de 
exercitare a activităţii profesionale 
(înregistrare), Informa ţii privind capacitatea 
tehnică şi Informa ţii privind capacitatea 
profesională pentru fiecare asociat. 

 
Menţiune: 
Dacă ofertantul câştigător va fi o asociaţie/consorţiu, 
autoritatea contractantă solicită legalizarea asocierii 
conform prevederilor legale, până la data încheierii 
contractului de achiziţie publică. 
 

VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1)  Limba de 
redactare a 
documentelor necesare 
ofertei 

Limba română 

VI.2)  Perioada de 
valabilitate a ofertei 

Minim 90 zile de la data deschiderii ofertelor. 
 

VI.3) Garanţie de 
participare 
 
Solicitată      x                  
Nesolicitată  □ 

a) Valoarea garanţiei de participare este de 10.000 lei. 
 
b) Modalităţi de constituire acceptate:  
- Virament bancar în contul autorităţii contractante, confirmat prin extras de cont 
emis de Trezorerie pentru autoritatea contractantă;  
- Instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, pentru obiectivul „Concesionarea lucrărilor de restaurare şi 
valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de 
funcţionare”, pentru valoarea de 10.000 lei şi cu un termen de valabilitate de 
minim 90 zile de la data deschiderii ofertelor; 
- prin depunerea sumei în numerar la casieria autorităţii contractante.  
Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai 
târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor şi se va prezenta în 
original. 
 
c) În cazul asociaţiilor, garanţia de participare poate fi constituită de către unul sau 
mai mulţi asociaţi. 
 
d) Garanţia de participare nu poate să fie constituită de către subcontractanţi. 
 
e) Ofertanţii care vor constitui garanţia de participare în conformitate cu 
prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a face 
dovada că reprezintă o întreprindere mică sau mijlocie, respectiv dovada privind 
numărul de salariaţi şi dovada privind cifra de afaceri pe ultimul an (unde este 
cazul), precum şi valoarea activelor totale, prin ataşarea Formularului nr. 15 
(Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii)  completat, formular în concordanţă cu prevederile actului 
normativ specificat.  
 
f) Pentru a putea beneficia de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 
privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cazul asociaţiilor, este necesar ca toţi asociaţii să facă dovada că 
reprezintă o întreprindere mică sau mijlocie, prin ataşarea Formularului nr. 15 
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(Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii)  completat. 
 
g) Garanţia de participare se va constitui numai în lei. 

VI.4) Modul de 
prezentare a 
propunerii tehnice 

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât sa se poată verifica corespondenta 
cu cerinţele minimale din caietul de sarcini, va fi semnata de persoane 
împuternicite ale operatorului economic si va avea un caracter ferm si obligatoriu 
din punct de vedere al conţinutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei şi va 
conţine: 
VI.4.1. O descriere a lucrărilor care se vor executa, din care să rezulte îndeplinirea 
cerinţelor din caietele de sarcini.  
 
VI.4.2. Formularul nr. 16 (Angajament privind executarea contractului în 
condiţiile impuse prin documentaţia de atribuire) completat. 
Aceasta înseamnă acordul ofertantului privind  toate condiţiile din Fişa de date a 
achiziţiei şi cerinţele din caietele de sarcini. 
 
VI.4.3. Formularul nr. 17 (Declaraţie privind protecţia mediului şi protecţia 
muncii) completat. 
 
VI.4.4. Formularul nr. 22 (Graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrării) 
completat.  
 
VI.4.5. Formularul de contract, completat şi semnat. 
 

VI.5) Modul de 
prezentare a 
propunerii financiare 

Propunerea financiară va conţine: 
Valoarea redevenţei anuale în euro/an, calculată în baza caietului de 

sarcini, ţinând cont de condiţiile de exploatare impuse de prin caietul de 
sarcini. 
  

Valoarea redevenţei ofertate va fi susţinută prin prezentarea planului 
de afaceri pe durata celor 49 ani de concesionare.  

 
Pornind de la parametrii aprobaţi conform Studiului de Fezabilitate se fac 

următoarele precizări: 
� valoarea elaborării proiectului de execuţie, obţinerea Autorizaţiei de 

Construire cât şi a realizării investiţiei intră în sarcina concesionarului, 
fiind necesară prezentarea unui plan de afaceri la data depunerii ofertei, 

� durata execuţiei investiţiilor minime obligatorii este de maxim obligatorie 
24 luni calendaristice de la data semnării contractului . 

� perioada de gratie in care nu se percepe redevenţa este de 120 luni de 
la semnarea contractului de concesiune. 

� elaborarea proiectului de execuţie (PT+DE), a investiţiilor minime, intră în 
responsabilitatea concesionarului, durata maximă pentru această etapă fiind 
de 4 luni de la semnarea contractului de concesiune.  

� investiţia va trebui să intre în regim de funcţionare în termen de 24 
luni calendaristice de la data semnării contractului. 

 
VI.6) Modul de 
prezentare a ofertei  
 

a) Dacă este cazul, la documentele de calificare se va ataşa, în original , 
împuternicirea semnată de reprezentantul legal al operatorului economic privind 
nominalizarea persoanei împuternicite  să angajeze ofertantul în contract, 
respectiv: Formularul nr. 19  (Împuternicire pentru semnatarul ofertei) şi, dacă 
există, copie după hotărârea / decizia consiliului de administraţie sau a 
organismului corespunzător al operatorului economic, privind nominalizarea 
persoanei desemnată ca reprezentant legal al societăţii.  
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b) Toate formularele solicitate şi prevăzute în Secţiunea a V-a se vor prezenta 
completate integral, cu semnăturile olografe, în original . 
 
c) Adresa la care se depune oferta: 
Consiliul Local al Comunei Băleni, comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 
137010,  România  
 
d) Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa 
indicată mai sus, până la data de 13.08.2010, ora 10.00, însoţite de o scrisoare de 
înaintare. În acest scop se va completa Formularul nr. 20  (Scrisoare de 
înaintare). Acesta NU se va introduce în colet decât dacă oferta este transmisă 
prin poştă. 
 
e) Se va depune 1 exemplar al ofertei: 1 original. 
 
f) Documentaţia trebuie să fie în totalitate tipărită cu cerneală neradiabilă.  
 
g) În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficial abilitate în acest 
sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform 
prevederilor legale. 
 
h) Mod recomandat de prezentare: Documentele de calificare, propunerea tehnică 
şi propunerea financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un opis (în 
care vor fi menţionate toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, cu 
indicarea paginii la care se află documentul – în ordinea din documentaţia de 
atribuire), iar fiecare filă va fi semnată de către reprezentantul autorizat al 
ofertantului împuternicit să angajeze ofertantul în contract, pentru fiecare dosar în 
parte, separat. Filele cu informaţii pe verso vor fi şi ele semnate. 
 
i) Documentele de calificare se vor îndosaria în ordinea în care au fost solicitate în 
Fişa de date a achiziţiei. În cazul în care există subcontractanţi sau asociaţi, 
documentele de acelaşi tip se vor aşeza unul după altul (mai întâi pentru ofertant 
sau liderul de asociaţie, apoi pentru asociaţi, după care pentru subcontractanţi). 
 
j) Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor 
introduce în plicuri distincte, sigilate şi marcate corespunzător, astfel: 
 
Plicul 1: 1 – DOCUMENTE DE CALIFICARE – ORIGINAL  
Plicul 2: 2 – PROPUNERE TEHNICĂ –ORIGINAL  
Plicul 3: 3 – PROPUNERE FINANCIARĂ – ORIGINAL  
 

Plicurile 1,2 şi 3 se vor introduce într-un plic A, marcat cu inscripţia: A – 
ORIGINAL . 
 
Fiecare din cele 3 plicuri, precum şi plicul A vor fi inscripţionate şi cu denumirea 
ofertantului / liderului de asociaţie. 
 
Plicul A se va introduce într-un pachet pe care se va scrie: 
- numele şi adresa autorităţii contractante 
- numele şi adresa ofertantului; telefon şi fax 

 
Ofertă: „ Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a 
Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare”.  
- „A nu se deschide înainte de 13.08.2010, ora 12.00”. 
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Documentele solicitate în plic separat pentru şedinţa de deschidere a ofertelor NU 
SE VOR INTRODUCE în acest pachet. 
 
k) Coletele care vor fi transmise prin poştă vor conţine:   
- pachetul cu plicul A, respectiv oferta 
- plicul separat pentru şedinţa de deschidere a ofertelor, conform pct. VI.9.c), dacă 
se optează pentru transmiterea lui prin poştă.  
 
l) În cazul în care plicul separat nu este introdus în coletul poştal, el poate fi 
transmis comisiei de evaluare până la ora deschiderii ofertelor, prin orice mijloc. 
 
m) Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate corespunzător, astfel încât 
la şedinţa de deschidere să se poată constata integritatea plicurilor. 
 

VI.7) Data limit ă de 
depunere a ofertelor 

13.08.2010, ora 10.00 

VI.8) Posibilitatea 
retragerii sau 
modificării 
documentelor 

a) Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau a-şi retrage oferta numai înainte 
de data limită stabilită pentru depunerea ofertei, respectiv 13.08.2010, ora 10.00 şi 
numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 

b) În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, 
acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective 
de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor, 
respectiv 13.08.2010, ora 10.00. Pentru a fi considerate parte a ofertei, 
modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de prezentare a 
ofertei, cu amendamentul că plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, cu 
inscripţia “MODIFICĂRI”. 

c) Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul 
de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea 
datei limită pentru depunere – 13.08.2010, ora 10.00 – se returnează nedeschisă. 
 

VI.9) Deschiderea 
documentelor pentru 
selectarea ofertelor  

a) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
13.08.2010, ora 12.00, Consiliul Local al comunei Băleni, comuna Băleni, 
judeţul Dâmboviţa, cod poştal 137010, jud. Dâmboviţa.   
 
b) Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor:  

1)  membrii comisiei de evaluare; 
2) reprezentanţii autorizaţi sau împuterniciţi ai ofertanţilor; 
3) alte persoane autorizate de Autoritatea contractantă.  

 
- c) La deschidere, Autoritatea contractantă solicită să se prezinte în plic 

separat, marcat cu: numele şi adresa autorităţii contractante, numele şi 
adresa ofertantului, şi: Documente pentru „Concesionarea lucrărilor de 
restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni pentru redarea în 
regim de funcţionare”: 

 
1)  pentru persoanele care participă la şedinţa de deschidere din partea 

ofertanţilor, împuternicire din partea persoanei autorizate să reprezinte 
ofertantul la procedură (conform Formularului nr. 21 (Împuternicire 
pentru reprezentarea ofertantului la şedinţa de deschidere). 

2)  copie după actul de identitate al persoanelor care participă la deschidere 
din partea ofertanţilor 

3)  dovada constituirii garanţiei de participare, în original  şi copie.  
4)  dovada că ofertantul/ofertanţii reprezintă o întreprindere mică sau mijlocie, 
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respectiv dovada privind numărul de salariaţi şi dovada privind cifra de 
afaceri pe ultimul an (unde este cazul), precum şi valoarea activelor totale, 
pentru ofertanţii care vor depune garanţia de participare în conformitate cu 
prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
d) În cazul în care ofertantul nu transmite printr-un  reprezentant plicul care 
conţine documentele solicitate la şedinţa de deschidere, coletul cu oferta va fi 
ambalat în mod asemănător coletelor transmise prin poştă.  
 

 
VIII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VIII.1)   Criteriul de atribuire a contractului de concesiune - cel mai mare nivel al redevenţei 
                 
IX. ÎNCHEIEREA  CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
IX.1 Ajustarea  preţului contractului  
               DA □               NU x 

- Preţul este ferm în EURO - nu se acceptă ajustarea 
preţului. 

IX.2 Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
               DA x                 NU    □ 

1. Concesionarul are obligaţia ca în termen de 15 
zile de la data semnării contractului să constituie 
garanţia de bună execuţie în cuantum de 1% din 
valoarea contractului fără TVA. Garanţia de bună 
execuţie a contractului se constituie de către 
concesionar în scopul asigurării concedentului de 
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului. 

Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie 
este printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de o 
societate de asigurări, care devine anexă la contract.  

Concendentul se obligă să elibereze garanţia 
pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului, numai după ce concesionarul a făcut 
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

Concendentul are dreptul de a emite pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă concesionarul nu-şi execută, 
execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, concendentul are obligaţia de a notifica 
acest lucru concesionarului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate. 

Concendentul se obligă să restituie garanţia de 
bună execuţie în termen de 14 zile de la finalizarea 
contractului, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei. 

Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 15 
zile de la data semnării contractului, să depună cu 
titlu de garanţie de bună execuţie a contractului o 
sumă reprezentând  5 % din valoarea redevenţei 
datorate de către concesionar concedentului pe 
perioada de derulare a contractului. Garanţia de bună 
execuţie a contractului se constituie de către 
concesionar în scopul asigurării concedentului de 
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
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convenită a contractului fiind  prevăzută legal in 
OUG 34/2006. 

 
 

 
CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

   
 

CONTRACT DE CONCESIUNE  
nr.______________data_______________ 

 
model 

 
 

Preambul 
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi 
completările ulterioare s-a încheiat prezentul contract de concesiune, între 
 
 PRIMARIA COMUNEI BALENI , cu sediul str. Principala, com. Baleni, jud. Dâmboviţa, telefon 
.........................., fax...................... cod fiscal................. , cont......................................Trezoreria BALENI, 
reprezentata prin.......................................................................................................................... în calitate de 
concedent, pe de o parte, 
 
şi  
 S.C. ................ ...........................  ……………., cu sediul în mun./oraş/com./sat 
.................................................................., nr. ............., bl. .............., sc. .............., ap. ..........., 
telefon............................., fax .............................................. număr de înmatriculare 
.................................................., cod fiscal ................................... cont 
............................................................................... deschis la Trezoreria..............................................  
reprezentată prin ....................................................................................... - 
...............................................(funcţia), în calitate de concesionar, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii   
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. concedent şi concesionar - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 
c. redevenţa - obligaţie plătibilă periodic concedentului de către concesionar, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. lucrări- execuţie ce face parte din obiectul contractului  
e. servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
f. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care concesionarul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 

g. for ţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

 g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
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3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
 
4. Obiectul contractului   
4.1 - Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea .................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  

În perioada convenită concesionarul, după realizarea investiţiilor minime obligatorii va avea ca 
sarcină exploatarea eficientă atât a parcajelor cât şi a spaţiilor comerciale de la parterul imobilului edificat 
de concesionar.  
4.2 - Descrierea obiectului şi a concesiunii sunt stabilite în caietul de sarcini şi studiul de fezabilitate anexă 
la prezentul contract şi pe care concesionarul le acceptă integral. 
4.3. - Principalele obiective urmărite prin concesionare sunt: 
• Asigurarea de locuri de parcare la nivel local stradal şi al zonei centrale ; 
• Decongestionarea traficului rutier urban prin eliberarea carosabilului de autoturisme staţionate 

întâmplător ; 
• Eliberarea căilor pietonale, trotuare-alei, de autoturisme staţionate întâmplător, redarea căilor de 

circulaţie pietonilor, eliberarea acceselor în imobile - locuinţe şi comerţ ; 
• Protejarea şi punerea în valoare a construcţiilor şi spaţiilor tradiţionale :  

străzi şi piaţete, incinte diverse, etc. ale zonei ; 
• Construirea unor imobile noi, într-o zonă protejată, încadrată corect în specificul străzii comerciale 

tradiţionale .  
• Servicii de calitate pentru : locuitorii - rezidenţii zonei, vizitatori şi turişti, personalul angajat în zonă ; 
• Protejarea intereselor legitime ale locuitorilor sectorului ; 
• Promovarea şi asigurarea competiţiei pe piaţă,  zonelor de agrement ; 
• Transparenţa preţurilor şi tarifelor în cazul închirierii spaţiilor parcajului ; 
• Operarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă ; 
• Aplicarea normelor privind asigurarea serviciilor de parcare-garare în conformitate cu familia de 

standarde ISO ; 
• Stimularea participării financiare a sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi străini în sistemul de 

asigurare a locurilor de parcare ; 
• Ameliorarea protecţiei calităţii mediului ; 
• Creşterea gradului de confort al locuitorilor din zonă ; 
• Crearea de noi locuri de muncă prin activitatea de exploatare a parcajului cât şi a spaţiilor comerciale ; 
 
5. Redevenţa 
5.1 - Plata redevenţei pentru îndeplinirea contractului este de ............................. lei, plătibilă până la data 
de 15 ale lunii, de către concesionar, în contul PRIARIEI COMUNEI BALENI 
Prezentul contract  prevede posibilitatea corectării nivelului redevenţei anuale, precum şi modul de 
realizare al acestei schimbări, în funcţie de profitul obţinut de către concesionar prin exploatarea 
obiectivului, după amortizarea investiţiilor . 
 
6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de 49 ani, începând de la data semnării de către părţile contractante. 
7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului începe de la data semnării de către părţile contractante. Termenul pentru 
realizarea investiţiei este conform grafic de execuţie a investiţiilor minime obligatorii. 
Termenul pentru realizarea proiectului de execuţie este de maxim .......luni de la semnarea contractului de 
concesiune. 
Investiţia va trebui să intre în regim de funcţionare în termen de ............ luni calendaristice de la data 
semnării contractului de concesiune . 
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În cazul în care lucrările nu încep în limita de 4 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire, 
contractul de concesiune se anulează, concesionarul urmând să suporte daune reprezentând 50% din 
redevenţa datorată pentru un an.  
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
 - propunerea financiară, 
 - propunerea tehnică, 
 - caietul de sarcini, 
 - studiul de fezabilitate , 

- grafic de execuţie investiţii minime obligatorii, 
 - anexe la contract, dacă există 
 - acte adiţionale, dacă există. 
9. Obligaţiile concesionarului 
Concesionarul are obligaţia de a obţine Autorizaţia de Construire pentru investiţiile ce vor fi realizate de 
acesta , cât şi a Autorizaţiei de Funcţionare. 
 a). Condiţii de exploatare a concesiunii. 
9.1. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenurile cu destinaţie Concesionarea 
lucrărilor de restaurare şi valorificare durabil ă a Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de 
funcţionare care fac obiectul concesiunii, putând încheia cu terţii contracte de asigurare pentru bunurile 
prevăzute la art. 36, pe riscul şi pe răspunderea sa, şi să depună toate eforturile pentru a-şi menţine şi spori 
capacitatea de a realiza obligaţiile ce vor decurge din contractul de concesiune . 
Concesionarul este obligat să ia măsuri pentru exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi 
permanenţă a tuturor terenurilor cu destinaţia Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare 
durabil ă a Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare care fac obiectul concesiunii, 
potrivit obiectivelor stabilite în contract . 
Concesionarul nu va putea subconcesiona suprafaţa de teren cu destinaţia Concesionarea lucrărilor de 
restaurare şi valorificare durabil ă a Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare . 
Concesionarul va putea încheia cu terţi contracte care au ca obiect exploatarea construcţiilor edificate pe 
terenul concesionat cu destinaţia Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabil ă a 
Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare, cât şi serviciile aferente .  
Contractul de concesiune cuprinde acordul prealabil al concedentului înainte de încheierea acestor 
contracte, fără însă a transfera riscurile legate de exploatare şi a obligaţiilor de mediu către concedent . 
9.2. Concesionarul nu răspunde material faţă de persoanele terţe ce desfăşoară activităţi în imobil, pentru 
întreruperile în furnizarea de utilităţi datorate unor calamităţi naturale sau accidentelor tehnice care nu sunt 
cauzate de concesionar . 
9.3. Pagubele suferite de persoanele fizice, juridice, terţi, din cauza accidentelor produse în instalaţiile de 
utilizare a echipamentelor, dotărilor, utilajelor, ca urmare a nerespectării indicaţiilor date de concesionar, a 
nerespectării instrucţiunilor de exploatare şi a întreţinerii necorespunzătoare, se suportă de către aceştia . 
 
9.4. Concesionarul completează la zi documentele necesare utilizării în imobil a echipamentelor, utilajelor, 
instalaţiilor  după cum urmează : 
• Schema de ansamblu a instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor, dotărilor cu marcarea zonei de acţiune, 

regimul de funcţionare inclusiv caracteristici, amplasarea, branşamentele la reţelele de utilităţi, zona de 
intervenţie ; 

• Planurile de amplasament ale acestora la scara 1:500, cu repere faţă de puncte fixe ; 
• Cartea construcţiei şi fi şele tehnice pentru construcţii, instalaţii, echipamente, utilaje, dotări aparţinând 

concesionarului sau persoanelor terţe (juridice sau fizice) cu care acesta exploatează; 
• Documentaţia tehnică a instalaţiilor de utilizare ; 
• Registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor ; 
• Registrul de evidenţă zilnică a parametrilor pentru instalaţiile, echipamentele, utilajele supravegheate . 
9.5. Pentru toţi utilizatorii de utilităţi, concesionarul ţine la zi evidenţa debitelor aprobate, puse în 
funcţiune, a debitelor dezafectate, precum şi orice modificări efectuate . 
9.6. Verificarea periodică a instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor, branşamentelor, traseelor de conducte 
şi refacerea acestora în caz de degradare se execută de către concesionar . 
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9.7. Controlul utilităţilor, echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor se efectuează în funcţie de vechimea şi 
importanţa acestora, fiind în responsabilitatea concesionarului . 
9.8. Revizia periodică a instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor şi utilit ăţilor se face periodic şi ori de câte 
ori este cazul . 
9.9. În orice moment, pe parcurusul derulării contractului de concesionare, PRMARIA COMUNEI 
BALENI are obligaţia efectuării de controale privind modul în care concesionarul se achită de sarcinile şi 
obligaţiile asumate prin contract . 
9.10. În urma sesizării repetate a neîndeplinirii sarcinilor asumate sau al schimbării profilului activităţii 
pentru care a fost concesionat terenul concedentul are posibilitatea rezilierii contractului, cu suportarea 
contravalorii daunelor pe care consideră că le-a suferit, datorită aspectelor sus menţionate . 
 
b). Protecţia, siguranţa şi igiena muncii 
9.11. În toate etapele de exploatare a perimetrului terenului concesionat se respectă cerinţele referitoare la 
protecţia, siguranţa şi igiena muncii, indiferent de forma de proprietate . 
9.12. Obligaţiile şi răspunderile pentru protecţia, siguranţa şi igiena muncii revin concesionarului, 
conducătorilor locurilor respective, personalului de exploatare, beneficiarilor (persoane fizice, juridice) . 
9.13. Conducătorii punctelor de utilizare respective au obligaţia ca direct, sau după caz, prin delegat, să 
realizeze în principal : 
• Instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţie, întocmirea şi semnarea cu 

personalul instruit a documentelor doveditoare ; 
• Dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru ; 
• Acordarea de echipamente de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea unor 

îmbolnăviri profesionale ; 
• Verificarea stării utilajelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care 

prezintă defecţiuni . 
9.14. Personalul de exploatare are următoarele obligaţii : 
• Să participe la toate instructajele ; 
• Să poarte echipamentul de lucru şi de protecţie la locul de muncă şi să-l întreţină în stare de curăţenie 

pe toate durata de utilizare . 
 
9.15. La executarea lucrărilor de intervenţii, reparaţii curente sau capitale, se vor aplica prevederile 
corespunzătoare din Normativele pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, sistemelor de alimentare 
cu gaze, electrice, alte utilităţi . 
 
c). Prevenirea şi stingerea incendiilor 
9.16. În toate etapele de exploatare a terenului concesionat, indiferent de forma de proprietate, se va 
asigura respectarea normelor şi dispoziţiilor referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor . 
9.17. Obligaţiile şi răspunderile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revin conducătorilor punctelor 
de lucru, personalului de exploatare al concesionarului, utilizatorilor precum şi persoanelor fizice . 
9.18. Concesionarul, precum şi conducătorii punctelor de lucru au obligaţia ca, direct sau prin delegat, să 
realizeze în principal : 
• Instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţie, întocmirea şi semnarea cu 

personalul instruit a documentelor edificatoare ; 
• Verificarea stării utilajelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care 

prezintă pericolul de incendiu ; 
• Măsurile organizatorice de prevenire şi stingere a incendiilor specifice instalaţiilor electrice, gaze 

naturale, referitoare la formarea şi componenţa echipelor de lucru, anunţarea consumatorilor privind 
închiderea şi deschiderea conductelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea generatoarelor şi a 
buteliilor cu acetilenă, etc . 

9.19. Personalul de exploatare are următoarele obligaţii : 
• Să participe la toate instructajele ; 
• Să nu utilizeze scule şi echipamente defecte sau neadecvate mediului de lucru ; 
• Să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire, precum şi orice 

alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor . 
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9.20. Încăperile şi spaţiile se echipează şi dotează cu mijloace de stingere potrivit normelor specifice de 
dotare .  
Mijloacele de stingere se amplasează la loc vizibil şi uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în 
instrucţiunile date de furnizor . 
9.21. Executarea lucrărilor cu foc deschis, în locuri cu pericol de incendiu, este admisă numai după luarea 
măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare şi după obţinerea permisului de lucru cu foc .  
Aceste lucrări se execută numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru, 
protecţie şi intervenţie adecvat. 
9.22. - Concesionarul se obligă să plătească redevenţa către concedent în termenul prevăzut la punctul 5.1. 
9.23. - Concesionarul se obligă să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a 
bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 
9.24. -  Concesionarul se obligă să întocmească asigurarea de răspundere civilă pentru toate eventualele 
situaţii de daună rezultate în urma desfăşurării activităţii de exploatare a investiţiilor realizate având ca 
destinaţie  Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabil ă a Hanului Mare Băleni 
pentru redarea în regim de funcţionare. 
 9.25. – Concesionarul se obligă să amenajeze pe cheltuiala proprie spaţiile comerciale de la parterul 
imobilului. 
9.26. Concesionarul are în principal următoarele obligaţii : 

• De a asigura serviciile conexe, în condiţii egale şi nediscriminatorii ; 
• De a furniza informaţii rezonabile PRIMARIA COMUNEI BALENI, precum şi tuturor 

operatorilor din domeniul asigurării exploatării parcajului, în vederea realizării condiţiilor de 
operare sigură şi eficientă a utilizării parcajului ; 

• De a întocmi şi urmări bilanţul activităţii desfăşurate ; 
• Să stabilească şi să aplice pe întreaga durată a executării lucrărilor măsurile de protecţie a 

persoanelor, bunurilor şi a mediului ; 
• De a executa construcţia noii clădiri de parcaje respectând cu stricteţe : indicatorii urbanistici, 

regimul de înălţime, conturul şi alinierea stradală a proiectului faza S.F., înălţimile cornişelor şi 
tratarea plastică a faţadelor, determinate prin studiul de faţadă şi studiul istoric, studii întocmite 
pentru avizarea imobilului de către Ministerului Culturii şi Cultelor   ; 

• De a construi obiectivul în condiţiile de securitate impuse de situarea în MONUMENT ISTORIC, 
cu asigurarea şi protejarea clădirilor şi caselor monument alăturate sau situate în vecinătatea 
imediată . 
Protejarea clădirilor monument împotriva vibraţiilor transmise prin lucrările de execuţie şi al 
acelora produse prin exploatarea obiectivului - luarea tuturor măsurilor de punere în siguranţă a 
Bisericii cu Sfinţi .  

• Să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivelor ; 
• Să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate şi de permanenţă, care face obiectul 

contractului de concesiune ; 
• Să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii ; 
• Să nu subconcesioneze bunul care face obiectul concesiunii ; 
• Să păstreze destinaţia şi să nu îi schimbe natura ; 
• Să plătească redevenţa stabilită prin contractul de concesiune. 
• Să opereze, să întreţină, să repare, să exploateze şi să dezvolte serviciile create, în condiţii de 

siguranţă, eficientă economică şi de protecţie a mediului înconjurător ; 
• Să pună la dispoziţia persoanelor interesate a spaţiului şi a suprafeţelor aferente  conform 

contractului de concesiune ; 
• Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale 

; 
• Să permită accesul concedentului în vederea efectuării inspecţiei periodice a bunurilor 

concesionate pentru a verifica stadiul de realizare a investiţiilor precum şi modul în care este 
îndeplinit obiectul contractului, prin realizarea activităţii sau a serviciului public ; 

• Să urmărească îndeplinirea obiectului de activitate al contractului de concesiune, să întocmească şi 
să supravegheze bilanţul activităţii desfăşurate ; 

• Să realizeze investiţiile minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini, precum şi celelalte 
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investiţii pe care concesionarul se va obliga să le îndeplinească, în sarcina lui căzând şi obţinerea 
avizelor şi a autorizaţiilor necesare, dar şi întocmirea documentaţiilor tehnico-economice ; la 
realizarea investiţiilor se va avea în vedere respectarea normelor de protecţie a mediului şi a 
muncii, condiţii privind prezervarea şi utilizarea mediului înconjurător, se vor respecta standardele 
de calitate a activităţii şi serviciilor publice prestate ; 
 
Investiţii minime obligatorii : 

 - construcţia clădirii, conform Studiului de Fezabilitate şi condiţionărilor cuprinse în avizul 
Ministerului Culturii şi Cultelor . 
 - branşamentele şi racordurile la reţelele edilitare zonale, pentru asigurarea 
 funcţionalităţii obiectivului : apă, canalizare, gaze naturale, electricitate,  telefonie, etc 
- Instalaţiile interioare : trasee, coloane, obiecte pentru : instalaţii sanitare, instalaţii gaze, 
instalaţii termice, ventilare, climatizare, instalaţii electrice, instalaţii şi reţele curenţi slabi, 
etc 
- echipamente, utilaje şI aparatură : staţie de hidrofor menajer şi de incendiu, staţie de 
pompare, centralele termice, aparate pentru ventilaţie şi climatizare, radiatoare, tablouri 
electrice, centrale curenţi slabi, generator electric, etc. 
- elementele amovibile, uşoare, altele decât piesele de mobilier, utilizate în 
subcompartimentările interioare . 
 - echiparea tehnică de control, acces, înregistrare, dirijare şi urmărire auto în  clădirea 
parcajului . 

 
• Să restituie în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, şi în perfectă stare de 

funcţionare la încetarea contractului, bunurile de retur .   
• Să încheie la încetarea contractului de concesiune, contract de vânzare-cumpărare pentru bunurile 

de preluare, în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi ; 
• Să depună garanţia de plată a redeventei în cuantumul şi la termenul prevăzute în contract ; 
• Să plătească, în momentul începerii derulării contractului, 20% din primele de asigurare pentru 

bunurile mobile sau imobile ; 
• În situaţia în care contractul încetează din alte motive decât prin ajungerea la termen, caz fortuit 

sau forţă majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitea exploatării serviciului public, 
până la preluarea acestuia de către concedent ; 

• În cazul în care, în derularea contractului, concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea 
existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectului contractului de 
concesiune, va notifica de îndată acest lucru concedentului, în vederea luării măsurilor care se 
impun . 

9.27. Concesionarul este obligat să respecte prevederile avizelor de mediu care însoţesc autorizaţiile de 
construire sau de funcţionare, proiectul său, iar în cazul în care este depăşită data de valabilitate a acestor 
avize, va obţine prelungirea pe cheltuiala sa 
Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului începând de la preluarea terenului pe 
care se va executa investiţia, până la încetarea contractului de concesiune . 
Refacerea cadrului natural după executarea lucrărilor de orice fel (investiţie, intervenţie, exploatare, etc.) 
şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant, 
revine concesionarului . 
Concesionarul va trebui să respecte atît pe perioada execuţiei lucrărilor de construire cât şi ulterior, pe tot 
parcursul exploatării concesiunii, restricţiile impuse de zonă, să protejeze, să nu afecteze şi să deterioreze 
clădirile şi casele alăturate şI invecinate . 
 
10. Obligaţiile concedentului 
10.1 - Să predea bunul care face obiectul concesiunii către concesionar, în condiţii de exlusivitate ; 
10.2.Să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune 
; 
10.3. Să nu modifice în mod unilateral prevederile contractului de concesiune, decât pentru condiţii de 
forţă majoră sau dacă acestea rezultă din culpa exclusivă a concesionarului, precum şi în situaţia în care 
interesele de ordine publică o cer ; 
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10.4. Să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 
concesionarului, precum şi în situaţia în care concesionarul nu îşi duce la îndeplinire obligaţiile 
contractuale . 
 Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în modul de exercitare a serviciilor prestate. 
10.3 - Concedentul este obligat să notifice concesionarul în cazul apariţiei oricăror împrejurări de natură să 
aducă atingere drepturilor concesionarului. 
 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
11.1 - În cazul în care concesionarul nu efectuează plata redevenţei la termenul prevăzut la pct. 5.1, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată pentru 
fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
11.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
 
 
 
12. Garanţia de bună execuţie 
 
12.1 - Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data semnării contractului, să depună cu 
titlu de garanţie de bună execuţie a contractului o sumă de .................... lei reprezentând  5 % din valoarea 
redevenţei datorate de către concesionar concedentului pe perioada de derulare a contractului. Garanţia de 
bună execuţie a contractului se constituie de către concesionar în scopul asigurării concedentului de 
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
12.2 - Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie este printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.  
12.3  - Concendentul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului, numai după ce concesionarul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.4 - Concendentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă concesionarul nu-şi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, concendentul are obligaţia de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate. 
12.5 Concendentul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
 
 
 
13. Exclusivitatea serviciului 
 
13.1. În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata, rezultatul 
lucrărilor şi de a presta serviciile care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor şi standardelor de 
calitate stabilite de concedent. Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac 
obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune. 
13.2.În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia de a asigura exploatarea eficace, în 
regim de continuitate şi permanenţă, a lucrărilor publice şi a serviciilor care fac obiectul concesiunii, în 
conformitate cu cerinţele şi destinaţia impuse de concedent. 
13.3. Scopul principal al contractului este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel 
corespunzător a activităţilor, la preţuri accesibile pentru utilizatorii finali, precum şi întreţinerea şi 
dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredinţate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activităţi. 
În acest sens, indiferent de modul de distribuire a riscurilor, modul de recuperare a costurilor de către 
concesionar trebuie stabilit astfel încât să îl determine pe acesta să depună toate diligenţele necesare pentru 
reducerea costurilor respective. 
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13.4. Concesionarul va avea pe perioada contractului încheiat, exclusivitatea prestării serviciului 
contractat . 
Pe durata contractului încheiat este interzisă subconcesionarea activităţii . 
13.5. În temeiul contractului de concesionare, concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata, în mod 
direct, pe riscul şi răspunderea sa, activitatea care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor, stabilite 
de concedent .  
Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu terţi pentru asigurarea şi valorificarea exploatării 
activităţilor care fac obiectul concesiunii, în condiţiile legii, fără a putea transfera acestora drepturile 
dobândite prin contractul de concesiune . 
13.6.Concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani, riscul de exploatare fiind preluat integral de 
concesionar, concedentul având dreptul de a primi şi redevenţa din cuantumul veniturilor încasate de 
concesionar de la beneficiarii finali ca urmare a activităţilor realizate, respectiv administrarea parcajului şi 
a spaţiilor comerciale. 
13.7. Concedentul nu are dreptul ca, pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune, să accepte sau să 
solicite modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilităţilor 
concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită 
concedentului. 
 
14. Obiectivele de ordin social, economic şi de mediu ale concesiunii 
 
a). Obiectivele economice şi financiare ale concedentului . 
14.1.Prin concesionarea terenului pentru realizarea Concesionarea lucrărilor de restaurare şi 
valorificare durabil ă a Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare (inclusiv toate 
investiţiile denumite  “Investiţii minime”) se urmăreşte: 
• Obţinerea unei redevenţe pentru concesionarea terenului (în condiţiile în care investitorul 

(concesionarul  realizează un profit rezonabil din exploatarea cu tarife de piaţă a Garajelor supraetajate 
incluzînd spaţiile comerciale realizate prin investiţia proprie) ; 

• Obţinerea bunurilor de retur la finele perioadei de contract (în condiţii de funcţionare) sau prelungirea 
concesiunii în condiţiile legii ; 

• Obţinerea la bugetul local a taxelor şi impozitelor conform legii ; 
• Obţinerea la bugetul de stat a impozitelor pe profit, salarii, etc. ca urmare a activităţii economice ce se 

dezvoltă ; 
•  
b). Obiectivele sociale . 
14.2. Prin Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabil ă a Hanului Mare Băleni 
pentru redarea în regim de funcţionare se au în vedere următoarele obiective de ordin social : 
• Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare de confort ale locuitorilor zonei limitrofe parcajului 

Armenească eliberarea căilor pietonale şi căilor carosabile ; 
• Ridicarea şi modernizarea gradului de confort al locuitorilor din zonă - aducerea nivelului de confort al 

comunităţii la standard normal pentru o localitate ; 
• Crearea de noi locuri de muncă: prin activitatea de execuţie a construcţiei respective şi amenajărilor 

urbane imediat limitrofe-activitatea de exploatare a investiţiei: Garaje supraetajate cu spaţii comerciale 
la parter. 

• Servicii diverse la dispoziţia zonei, în domeniul: economic, comercial, meşteşugăreasc-pentru o 
categorie largă de beneficiari . 

 
c). Obiectivele de mediu . 
14.3.Edificarea unui imobil reprezentativ, de calitate, pe un teren liber, nefolosit eficient, sursă de poluare, 
dezagreabil şi inestetic ; 
• Ameliorarea protecţiei calităţii mediului ; 
• Îmbunătăţirea calităţii cadrului construit imediat învecinat - construcţii monument . 
Obiectivele de mediu ale Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabil ă a Hanului 
Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare urmăresc prin finalizarea investiţiei ameliorarea 
condiţiei ambientale ale zonei, stoparea procesului de degradare constantă şi continuă, a zonei în ultimele 
3÷4 decenii. 
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15.  Condiţiile de exploatare a concesiunii 
15.1. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenurile cu destinaţie Concesionarea 
lucrărilor de restaurare şi valorificare durabil ă a Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de 
funcţionare care fac obiectul concesiunii, putând încheia cu terţii contracte de asigurare pentru bunurile 
prevăzute la punctul 18, pe riscul şi pe răspunderea sa, şi să depună toate eforturile pentru a-şi menţine şi 
spori capacitatea de a realiza obligaţiile ce vor decurge din contractul de concesiune . 
Concesionarul este obligat să ia măsuri pentru exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi 
permanenţă a tuturor terenurilor cu destinaţia Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare 
durabil ă a Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare care fac obiectul concesiunii, 
potrivit obiectivelor stabilite în contract . 
Concesionarul nu va putea subconcesiona suprafaţa de teren cu destinaţia “Garaje supraetajate” . 
Concesionarul va putea încheia cu terţi contracte care au ca obiect exploatarea construcţiilor edificate pe 
terenul concesionat cu destinaţia Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabil ă a 
Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare, cât şi serviciile aferente .  
Contractul de concesiune cuprinde acordul prealabil al concedentului înainte de încheierea acestor 
contracte, fără însă a transfera riscurile legate de exploatare şi a obligaţiilor de mediu către concedent . 
15.2. Concesionarul nu răspunde material faţă de persoanele terţe ce desfăşoară activităţi în imobil, pentru 
întreruperile în furnizarea de utilităţi datorate unor calamităţi naturale sau accidentelor tehnice care nu sunt 
cauzate de concesionar . 
15.3. Pagubele suferite de persoanele fizice, juridice, terţi, din cauza accidentelor produse în instalaţiile de 
utilizare a echipamentelor, dotărilor, utilajelor, ca urmare a nerespectării indicaţiilor date de concesionar, a 
nerespectării instrucţiunilor de exploatare şi a întreţinerii necorespunzătoare, se suportă de către aceştia . 
15.4. Concesionarul completează la zi documentele necesare utilizării în imobil a echipamentelor, 
utilajelor, instalaţiilor  după cum urmează : 
• Schema de ansamblu a instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor, dotărilor cu marcarea zonei de acţiune, 

regimul de funcţionare inclusiv caracteristici, amplasarea, branşamentele la reţelele de utilităţi, zona de 
intervenţie ; 

• Planurile de amplasament ale acestora la scara 1:500, cu repere faţă de puncte fixe ; 
• Cartea construcţiei şi fi şele tehnice pentru construcţii, instalaţii, echipamente, utilaje, dotări aparţinând 

concesionarului sau persoanelor terţe (juridice sau fizice) cu care acesta exploatează Garajele 
supraetajate cu spaţii comerciale la parter ; 

• Documentaţia tehnică a instalaţiilor de utilizare ; 
• Registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor ; 
• Registrul de evidenţă zilnică a parametrilor pentru instalaţiile, echipamentele, utilajele supravegheate . 
15.5. Pentru toţi utilizatorii de utilităţi, concesionarul ţine la zi evidenţa debitelor aprobate, puse în 
funcţiune, a debitelor dezafectate, precum şi orice modificări efectuate . 
15.6. Verificarea periodică a instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor, branşamentelor, traseelor de conducte 
şi refacerea acestora în caz de degradare se execută de către concesionar . 
15.7. Controlul utilităţilor, echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor se efectuează în funcţie de vechimea şi 
importanţa acestora, fiind în responsabilitatea concesionarului . 
 
15.8. Revizia periodică a instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor şi utilit ăţilor se face periodic şi ori de câte 
ori este cazul . 
15.9. În orice moment, pe parcurusul derulării contractului de concesionare, PRIMARIA COMUNEI 
BALENI are obligaţia efectuării de controale privind modul în care concesionarul se achită de sarcinile şi 
obligaţiile asumate prin contract . 
15.10 În urma sesizării repetate a neîndeplinirii sarcinilor asumate sau al schimbării profilului activităţii 
pentru care a fost concesionat terenul concedentul are posibilitatea rezilierii contractului, cu suportarea 
contravalorii daunelor pe care consideră că le-a suferit, datorită aspectelor sus menţionate . 
 
Protecţia, siguranţa şi igiena muncii 
15.11. În toate etapele de exploatare a perimetrului terenului concesionat se respectă cerinţele referitoare 
la protecţia, siguranţa şi igiena muncii, indiferent de forma de proprietate . 
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15.12. Obligaţiile şi răspunderile pentru protecţia, siguranţa şi igiena muncii revin concesionarului, 
conducătorilor locurilor respective, personalului de exploatare, beneficiarilor (persoane fizice, juridice) . 
15.13. Conducătorii punctelor de utilizare respective au obligaţia ca direct, sau după caz, prin delegat, să 
realizeze în principal : 
• Instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţie, întocmirea şi semnarea cu 

personalul instruit a documentelor doveditoare ; 
• Dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru ; 
• Acordarea de echipamente de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea unor 

îmbolnăviri profesionale ; 
• Verificarea stării utilajelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care 

prezintă defecţiuni . 
15.14. Personalul de exploatare are următoarele obligaţii : 
• Să participe la toate instructajele ; 
• Să poarte echipamentul de lucru şi de protecţie la locul de muncă şi să-l întreţină în stare de curăţenie 

pe toate durata de utilizare . 
15.15. La executarea lucrărilor de intervenţii, reparaţii curente sau capitale, se vor aplica prevederile 
corespunzătoare din Normativele pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, sistemelor de alimentare 
cu gaze, electrice, alte utilităţi . 
 
Prevenirea şi stingerea incendiilor 
15.16. În toate etapele de exploatare a terenului concesionat, indiferent de forma de proprietate, se va 
asigura respectarea normelor şi dispoziţiilor referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor . 
15.17. Obligaţiile şi răspunderile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revin conducătorilor punctelor 
de lucru, personalului de exploatare al concesionarului, utilizatorilor precum şi persoanelor fizice . 
15.18. Concesionarul, precum şi conducătorii punctelor de lucru au obligaţia ca, direct sau prin delegat, să 
realizeze în principal : 
• Instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţie, întocmirea şi semnarea cu 

personalul instruit a documentelor edificatoare ; 
• Verificarea stării utilajelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care 

prezintă pericolul de incendiu ; 
• Măsurile organizatorice de prevenire şi stingere a incendiilor specifice instalaţiilor electrice, gaze 

naturale, referitoare la formarea şi componenţa echipelor de lucru, anunţarea consumatorilor privind 
închiderea şi deschiderea conductelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea generatoarelor şi a 
buteliilor cu acetilenă, etc . 

 
15.19. Personalul de exploatare are următoarele obligaţii : 
• Să participe la toate instructajele ; 
• Să nu utilizeze scule şi echipamente defecte sau neadecvate mediului de lucru ; 
• Să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire, precum şi orice 

alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor . 
15.20. Încăperile şi spaţiile se echipează şi dotează cu mijloace de stingere potrivit normelor specifice de 
dotare .  
Mijloacele de stingere se amplasează la loc vizibil şi uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în 
instrucţiunile date de furnizor . 
15.21. Executarea lucrărilor cu foc deschis, în locuri cu pericol de incendiu, este admisă numai după 
luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare şi după obţinerea permisului de lucru cu 
foc .  
Aceste lucrări se execută numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru, 
protecţie şi intervenţie adecvat. 
 
16.Drepturile concesionarului 
16.1. Concesionarul are în principal, următoarele drepturi : 
• De a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile ce fac 

obiectul prezentului contract de concesiune; 
• Să desfăşoare activităţi comerciale legate de activitatea de concesiune contractată, fără a modifica 
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profilul zonei; 
• Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate şi să perceapă taxe corespunzătoare serviciilor prestate; 
• Să folosească şi să culeagă fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunurilor şi 

obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini; 
• Să folosească, cu acordul PRIMARIA COMUNEI BALENI, terenurile domeniului public concesionat, 

pentru lucrările de execuţie, exploatare, întreţinere şi reparaţii pe care le execută în condiţiile legii; 
• Să întrerupă funcţionarea instalaţiilor, echipamentelor, utilităţilor pentru timpul strict necesar 

executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, cu anunţarea 
prealabilă a persoanelor interesate; 

• Să aibă acces la instalaţiile de utilizare ale deţinătorilor de echipamente, utilaje, instalaţii, conform 
contractelor şi ori de câte ori este necasară intervenţia potrivit legii. 

 
17. Drepturile concedentului 
17.1. Concedentul, în vederea realizării obiectului contractului de concesiune are următoarele drepturi : 
• Să încaseze redevenţa, care constituie preţul concesiunii ; 
• Să verifice periodic modalitatea prin care concesionarul realizează obiectul contractului, realizează pe 

terenul concesionat investiţiile la care s-a obligat, modul în care sunt respectate condiţiile privind 
protecţia muncii, a mediului şi stadiului realizării în zonă a obiectivelor de interes local ; 

• Să preia, în momentul încetării contractului, bunurile de retur şi bunurile de preluare (în măsura în care 
şi-a manifestat intenţia de a încheia contracte de vânzare cumpărare pentru acestea din urmă), în 
deplina proprietate şi libere de orice sarcini ; 

• Să urmărească constituirea de către concesionar a garanţiei de plată a redevenţei . 
• Să verifice anual nivelul taxei de parcare practicate de către concesionar, în vederea menţinerii unor 

preţuri, plătite pentru ocuparea locurilor de parcare, echilibrate ; 
În acest sens, contractul de concesiune poate stabili că părţile, de comun acord, anual, fixează un 
plafon de preţ maxim, pe locul de parcare, ce nu poate fi depăşit ;  

• Să încaseze penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în realizarea şi punerea în funcţiune a investiţiei, 
conform contractului de concesiune, respectiv o sumă echivalentă cu 0,1%/zi de întârziere din valoarea 
redevenţei anuale. 

 
18. Regimul bunurilor utilizate de concesionar şi asigurarea acestora 
18.1. Pe durata desfăşurării contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele bunuri : 
a. Bunuri de retur, care revin de plin drept, în mod gratuit libere de orice sarcini concedentului, la 

încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur terenul cu destinaţie “Garaje supraetajate cu 
spaţii comerciale la parter” care face obiectul concesionării, precum şi bunurile care vor rezulta în 
urma investiţiilor la care se va angaja concesionarul prin oferta sa tehnică şi financiară, fermă şi 
definitivă ; 

− Suprafaţa de teren concesionată pentru realizarea investiţiei ; 
− Construcţia destinată parcajelor cu spaţii comerciale la parter în stadiu fizic bun, fără distrugeri 
şI degradări, în forma şi organizarea funcţional spaţială iniţială ; 

− Branşamentele şi racordurile la utilităţi ; 
− Instalaţiile interioare, în totalitatea lor, în stare de funcţionare ; 
− Echipamentele, utilajele şi aparatura aferentă cu care a fost dotată clădirea, integrală, în stare de 

funcţionare ; 
− Echiparea tehnică de control, acces, înregistrare, dirijare şi urmărire auto în clădirea parcajului . 

b.  Bunuri de preluare, care aparţin concesionarului şi vor fi utilizare de către acesta pe durata 
concesiunii. La expirarea contractului bunurile de preluare pot reveni concedentului, în măsura în care 
acesta îşi manifestă intenţia de a le prelua, cu acordul concesionarului, în schimbul plăţii unei 
compensaţii egală cu valoarea rămasă neamortizată, actualizată . 

− aparatura informaţională folosită în timpul concesionării pentru întreţinerea, monitorizarea şi 
exploatare; 

− mobilier şi diverse dotări administrative ; 
− alte bunuri propuse de ofertant . 

c.  Bunuri proprii, care la încetarea contractului de concesionare rămân în proprietatea 
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concesionarului. Sunt bunuri proprii, cele care aparţin concesionarului şi vor fi folosite de către acesta pe 
durata concesionării; 

− autoturisme, autocamioane, autoutilitare, maşini ;  
− utilaje specifice şi alte bunuri specificate de concesionar. 

Este interzis concesionarului să subconcesioneze bunuri, activităţi ori servicii care fac obiectul 
contractului de concesiune. 
Concesionarul va asigura pe cheltuiala sa, înainte de recepţie, întregul sistem realizat, la o societate de 
asigurări. 
Contractul de asigurare va fi prezentat concedentului înainte de data recepţiei lucrărilor. 
Răspunderea privind execuţia lucrării din punct de vedere tehnic, cantitativ şi calitativ cade în sarcina 
concesionarului. 
Angajarea execuţiei lucrărilor se face de către concesionar în condiţiile prevăzute de lege. Pentru execuţia 
lucrărilor de investiţie se pot încheia contracte cu agenţi economici de profil, persoane juridice române sau 
străine. 
 
19. Drepturi şi obligaţii 
19.1.Concesionarul se bucură de toate drepturile oferite de legea română pentru agenţii economici . 
Concesionarul are obligaţia să respecte legile române pe toată durata concesiunii, în toate acţiunile  pe care 
le întreprinde pentru realizarea contractului . 
Concesionarul are obligaţia de a asigura principalele bunuri rezultate din concesiune, prin formele de 
asigurare prevăzute de legislaţia română . 
 
19.2.Concedentul are obligaţia de a constitui o comisie de control pentru urmărirea aducerii la îndeplinire 
a caietului de sarcini şi a contractului de concesiune (verificarea stadiului realizării investiţiei conform 
programului stabilit în ofertă, respectiv contract precum şi a respectării angajamentelor luate prin 
contractul de concesionare privind preţurile şi tarifele aplicate, monitorizare, etc.) . 
19.3.Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exerciţiului funcţiunii organelor 
de poliţie, pompieri, salvare, protecţie civilă, apărare naţională şi altele asemenea . 
19.4. Toate lucrările şi activităţile ce se vor executa în imobilul din strada Armenească nr. 1, vor fi 
autorizate şi vor avea avizele necesare de la instituţiile abilitate. Înainte de obţinerea autorizaţiilor şi a 
avizelor, concesionarul este obligat să obţină viză de la concedent . 
 
20. Începere, întârzieri 
20.1 - (1) Concesionarul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data semnării prezentului 
contract de către părţile contractante. 
(2) În cazul în care concesionarul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate concedentului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de execuţie a 
investiţiilor minime obligatorii. 
20.2 - (1) Execuţia lucrărilor trebuie să se finalizeze în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data semnării contractului de concesiune. 
(2) În cazul în care:  

� orice motive de întârziere, ce nu se datorează  concesionarului, sau 
� alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 

către concesionar, îndreptăţesc concesionarul de a solicita prelungirea perioadei de execuţie a 
lucrărilor în oricare fază a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de 
execuţie şi vor semna un act adiţional.  

 
21. Încetarea contractului 
21.1 - Contractul de concesiune încetează în următoarele situaţii: 
     a) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar şi a 
clauzelor contractuale specifice; 
    b) în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, 
prin rezilierea unilaterală de către concedent şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 
    c) în cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, 
prin rezilierea unilaterală de către concesionar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; 
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    d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, 
dar numai cu plata de despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; 
    e) în cazuri de forţă majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua 
contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri. 
 (2) La încetarea concesiunii, indiferent de cauzele care au determinat-o, obiectivul trece în proprietatea 

concedentului, liber de orice sarcini sau obligaţii . 
(3) Concesionarul poate renunţa la contract, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii : 
a. comunică în scris autorităţii competente intenţia sa de renunţare ; 
b. pune la dispoziţia concedentului întreaga documentaţie privind activitatea desfăşurată până la data 

renunţării, precum şi rezultatele acesteia ; 
c. achită concedentului redevenţa datorată până la momentul încetării concesiunii . 
(4) După îndeplinirea de către titular a condiţiilor prevăzute la alin. (1) concedentul emite decizia de 
încuviinţare a renunţării, ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României . 
(5) Renunţarea la contract devine efectivă la 60 zile de la notificarea intenţiei de renunţare, cu condiţiile 
prevăzute la alin. (1) . 
(6) Titularul va rămâne răspunzător faţă de cei interesaţi atât pentru toate pagubele cauzate prin 
exploatarea şi prin lucrările efectuate până la data renunţării, cât şi pentru cele rezultate din relaţiile 
comerciale, inclusiv pentru cele constatate după emiterea deciziei de încuviinţare a renunţării . 
(7) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situaţiile în care titularul : 
a. nu efectuează volumul de lucrări de dezvoltare şi exploatare prevăzut în contract pentru o perioadă 

dată şi expirată ; 
b. utilizează şi alte metode sau tehnologii de exploatare decât cele aprobate de concedent; 
c.   încalcă normele referitoare la protecţia mediului înconjurător ; 
d. nu respectă orice alte clauze prevăzute în contract, inclusiv în ceea ce priveşte plata redevenţelor  
(8) Decizia de retragere a concesiunii emisă de concedent poate fi contestată, în termen de 30 zile de la 
comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă . 
Decizia rămasă definitivă va fi publicată în Monitorul Oficial al României . 
 
22. Amendamente  
22.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
23. Cesiunea  
23.1 - Concesionarul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.  
 
24. Forţa majoră 
24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
24.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
25. Soluţionarea litigiilor 
25.1 - Concedentul şi concesionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
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25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, concedentul şi concesionarul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti competente. 
 
26. Limba care guvernează contractul 
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
27. Comunicări 
27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 Părţile au înţeles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă. 

 
 CONCEDENT      CONCESIONAR 
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Formularul nr. 1 
 
     Operator economic 
    …………………… 
    (denumirea/numele) 
 
                      
 

DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
     
 
 
 

Subsemnatul(a) ……………….(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al 
……………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
    Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
                             
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formularul nr. 2 

        Operator economic 
    ………………………….. 
    (denumirea/numele) 
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DECLARA ŢIE 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUA ŢIILE PREV ĂZUTE LA ART. 181 DIN ORDONAN ŢA 
DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATĂ CU MODIFIC ĂRI ŞI 

COMPLET ĂRI PRIN LEGEA NR. 337/2006 
 
    Subsemnatul …........................... (denumirea / numele operatorului economic), în calitate de ofertant la 
procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni pentru redarea 
în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare, 
45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări 
publice organizată de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLENI, declar pe propria răspundere că:     

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 
a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit; 

d) în ultimii 2 ani nu au fost cazuri în care să nu îmi fi îndeplinit sau să îmi fi îndeplinit în mod 
defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile operatorului economic pe care îl 
reprezint, fapt care să fi produs sau să fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia; 

e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională; 

f) nu am prezentat informaţii false şi am prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) –e). 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 3 
 
        Operator economic 
    ……………………….. 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 
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1.Subsemnatul(a) …..................... (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …................... 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că, la procedura „licitaţie deschisă” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de 
lucrări, având ca „Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare 
Băleni pentru redarea în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale 
şi de renovare, 45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru 
lucrări publice, organizată de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLENI, particip şi depun oferta:     
    [ ] în nume propriu; 
    [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …...........................; 
    [ ] ca subcontractant al …......................................; 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

2. Subsemnatul(a) declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare şi, dacă este cazul, se ataşează anexa) 
    3. Subsemnatul(a) declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări 
în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie 
publică. 
    4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
    5. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local al Comunei Băleni, comuna 
Băleni, judeţul Dâmboviţa, România, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 4 
 
        Operator economic 
    ……………………….. 
    (denumirea/numele) 
 

 
INFORMA ŢII GENERALE 

 
    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa (sediu central, filiale, sucursale, puncte de lucru): 
    4. Adresa de corespondenţă pentru prezentul contract: 
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    5. Telefon: 
        Fax: 
        E-mail: 
    6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare 
         …............................................................................ 
           (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
    7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 
Anul Cifra de afaceri anuală   la 31 

decembrie 
(RON) 

Cifra de afaceri anuală   la 31 
decembrie 
(Euro) 

2009   
2008   
2007   
Media anuală:   
 
Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în calcul 
cursul BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului respectiv. 

 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 5 
 
     Operator economic 
    ……………………… 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCR ĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 
 
    Subsemnatul(a) ……………..( numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …............................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
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şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local al Comunei Băleni, comuna Băleni, 
judeţul Dâmboviţa, România, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A – Procent îndeplinit de executant din valoarea totală a contractului (%) 
    B – Cantitatea (U.M.) 
    C – Perioada de derulare a contractului**) 
 
Nr. 
crt. 

Obiectul contractului  
(din care să reiasă faptul 
că s-au executat lucrări 
de alimentare cu apă) 

Denumirea / numele 
beneficiarului 
/clientului 
şi 
Adresa acestuia 

Calitatea 
executantului 
*) 

Preţul 
contractului 
***) 
lei (RON) 
sau EURO 

A B C 

 1 
 

2 3 4 5 7 8 

Contractul care va fi luat în calcul la verificarea cerinţelor minime de calificare 
1        
Alte contracte relevante 
 2        
        
Total valoare contracte   

 
    *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
    **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
    ***) Se va preciza numai partea de contract care a fost executată de către ofertant. 
 
Se va lua în calcul cursul BNR valabil pentru data finalizării contractului respectiv, aşa cum a fost acesta  
înscris în tabel. 

     
    Data completării …..................(ziua, luna anul) 
 
 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 6 
        Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND UTILAJELE, INSTALA ŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE 

OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZ ĂTOARE A 
CONTRACTULUI DE LUCR ĂRI 

 
    Subsemnatul(a) ……………..( numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa  operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local al Comunei Băleni, comuna Băleni, 
judeţul Dâmboviţa, România, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.     

 
LISTA 

cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 
Forma de deţinere Nr. 

crt. 
Denumire utilaj/echipament/ 
instalaţie 

U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

Echipamente solicitate în documentaţia de atribuire: 
1  nr.    
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2  nr.    
3  nr.    
4  nr.    
5  nr.    
Alte utilaje, instalaţii, echipamente : 
…….      

 
În listă trebuie să se regăsească echipamentele minimale necesare pentru îndeplinirea contractului, 
conform cerinţelor din Fişa de date a achiziţiei şi în funcţie de participarea la contract a operatorului 
economic, care vor fi trecute în listă la primele  poziţii, după care vor urma alte bunuri din patrimoniul 
operatorului economic, la alegerea acestuia. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 7 
         

Operator economic 
     ………………………… 
    (denumirea/numele) 

 
INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJA ŢII 

 
Subsemnatul(a) ……………..( numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al 

…............................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local al Comunei Băleni, comuna 
Băleni, judeţul Dâmboviţa, România, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
 
Personal angajat cu 
contract de muncă  
(funcţia) 

Profesia angajaţilor  
(conform diplomei de absolvire sau 
calificărilor) 

Nr. angajaţi 

Personal de conducere 
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Personal de execuţie 

   

   

   

 Total  
 
  Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 8 
 
        Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 
 

PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT 
(se va urmări corespondenţa cu CV-urile ataşate) 

 
 

Experienţa 
profesională 

Post/Nume 

Studii  

(facultate, 
liceu, 
şcoală 
profesional
ă sau 
postliceală) 

Alte cursuri 
relevante 
pentru 
contract şi 
autorizaţii/ 
diplome/ 
specializări 
obţinute 

În 
domeniu 

În relaţii 
contractual
e cu 
ofertantul / 
liderul de 
asociaţie 

1 2 3 4 5 
 

(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

2.    Nr. ani: Nr. ani: 
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(numele complet) 
Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

3.  

(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

4. 

(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

5.        

(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

6. 

(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 
7.     
(calificat şi atestat  în polietilenă) 
(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

8.         

(numele complet) 
  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

 
Notă:  
În cazul în care ofertantul are mai mulţi specialişti pentru un post, în tabel se va trece numai specialistul 
pe care ofertantul/liderul de asociaţie doreşte să fie luat în calcul la calificare. 
 
 
   Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
 
 

Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 9 
        Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI 
PRIVIND RESURSELE UMANE 

 
Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al 

……………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 
răspundere, că, în cazul indisponibilităţii la execuţia contractului a unor persoane dintre cele nominalizate 
în Formularul nr. 8, acestea vor fi înlocuite numai cu persoane care îndeplinesc cerinţele de calificare 
minimale solicitate pentru resursele umane respective (pentru funcţia respectivă). 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
                             
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 10 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Poziţia propusă pentru contractul „Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a 
Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de 
reparaţii generale şi de renovare, 45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de 
proiectare tehnică pentru lucrări publice: ……………………( una dintre poziţiile specificate în 
Formularul nr. 8) 
 
Operatorul economic din partea căruia particip la realizarea contractului: …………………………. 
 
Forma de angajare în cadrul contractului:  
□ contract de muncă pe perioadă nedeterminată  
□ contract de muncă pe perioadă determinată  
□ contract de prestări-servicii  
□ altele: ……………..(se va specifica) 

 
1. Numele de familie :  
2. Prenumele:  
3. Data naşterii :  
4. Naţionalitate:  
5. Studii: 

 
Institu ţia de învăţământ Din 

(Anul) 
Până în 
(Anul) 

Diploma/gradul obţinut(ă) 

….........….(se va înscrie 
numele complet al instituţiei 
de învăţământ absolvite, fără 
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abrevieri, precum şi oraşul şi 
ţara în care se află facultatea 
respectivă) 
    
Notă: 
Completarea tabelului se face începând cu cele mai recente studii. 
 

6. Locul de muncă actual (de bază): ……………….(denumirea organizaţiei şi adresa) 
 

7. Vechime la locul de muncă actual: .................... (ani / luni)  
 

8. Am contract de prestări-servicii cu ofertantul sau unul din asociaţii ori subcontractanţii săi, în 
prezent:  

 
□  DA, de la data de …………………..până la data de …………………, cu 
……………………………………………………………..  
□  NU        

(bifaţi varianta valabilă şi completaţi, dacă este cazul)) 
 

9. Calificări cheie (cursuri absolvite), relevante pentru prezentul contract): 
a) ........... 
b) ........... 
 

10. Experienţa profesională (locurile de muncă unde a avut contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată, conform carnetului de muncă sau altor înregistrări legale): 

       
De la data  
- până la 
data 
(anul) 

 
Organizaţia 

 
Funcţia 

 
Descrierea responsabilităţilor avute 

    

………… …………. ………………… ……………………………………………. 

 
11. Experienţă profesională suplimentară (participare la realizarea de contracte similare, altfel decât ca 

angajat permanent – ex: cu convenţie civilă, cu contract de prestări-servicii): 
....................... 

 
    Data                                                                                                Semnătura  
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Formularul nr. 11 
 
 
 

ANGAJAMENT 
 
 
 Subsemnatul(a) ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate 

……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………, având contract de muncă pe perioadă 

determinată / nedeterminată / contract de prestări de servicii (se completează cu varianta reală) cu 

………………….(denumirea / numele organizaţiei), mă angajez să particip, la executarea contractului 

„Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni pentru redarea 

în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare, 

45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări 

publice, în cazul în care acest contract va fi executat de către …………………….(denumirea / numele 

ofertantului). 

 
 
……………………….(numele persoanei) 
 
…………………..(semnătura) 
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Operator economic, 
(ofertant / lider de asociaţie, asociat sau subcontractant, după caz) 
 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 12 
        Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND PARTEA/P ĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
    Subsemnatul ……………(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …............... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat, privind execuţia contractului 
„Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni pentru redarea 
în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare, 
45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări 
publice, sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local al Comunei Băleni, comuna Băleni, 
judeţul Dâmboviţa, România, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Nr. 
crt
. 

Denumire 
subcontractan
t 

Sediul 
subcontractant
ului 

Obiecte de 
activitate 
relevante ale 
subcontractantulu
i 

CU
I 

Partea/păr ţile din 
contract ce urmează a fi 
executate de către 
fiecare 
subcontractantului 
Denumirea lucrărilor ce 
vor fi executate de 
subcontractant:  
 „Concesionarea 
lucrărilor de restaurare 
şi valorificare durabilă a 
Hanului Mare Băleni 
pentru redarea în regim 
de funcţionare”, Cod 
CPV – 45453000-7 
Lucr ări de reparaţii 
generale şi de renovare, 
45454100-5 Lucrări de 
restaurare şi 71322000-
1 Servicii de proiectare 
tehnică pentru lucrări 
publice (parţial – se va 
face o scurtă descriere, 
conform Acordului de 
subcontractare). 
Valoarea lucrărilor ce 
vor fi executate de 
subcontractant: (lei, fără 
TVA): … 
…………. 

1     

Procent din valoarea 
totală a contractului: 
…………… 

….      
 
 
Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant. 
 
 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
Notă: Dacă nu sunt subcontractanţi, în coloana 2 – Denumire subcontractant, se va completa „nu este 
cazul”, iar tabelul următor nu se va mai completa. 
 
Semnăturile subcontractanţilor: 
 
 Reprezentant 

Ofertant / Lider de 
asociaţie 

Reprezentant 
subcontractant 1 

Reprezentant 
subcontractant 2 

……
……
…… 
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Numele/denumirea 
subcontractantului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura 
autorizată 

    

 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 13 
        

Ofertant 
    ………………………… 
    (denumirea/numele liderului asociaţiei) 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND PARTEA/P ĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE ASOCIAŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

    Subsemnatul ……………(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …............... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexate, privind execuţia contractului 
„Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni pentru redarea 
în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare, 
45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări 
publice, sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local al Comunei Băleni, comuna Băleni, 
judeţul Dâmboviţa, România, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 

Nr. 
crt
. 

Denumire 
asociat 

Sediul 
asociatului 

Obiecte de 
activitate 
relevante ale 
asociatului 

CUI 

Partea/păr ţile din 
contract ce urmează a fi 
executate de către 
fiecare asociat 

1     Denumirea lucrărilor ce 
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vor fi executate de 
asociat:  
„Concesionarea 
lucrărilor de restaurare 
şi valorificare durabilă a 
Hanului Mare Băleni 
pentru redarea în regim 
de funcţionare”, Cod 
CPV – 45453000-7 
Lucr ări de reparaţii 
generale şi de renovare, 
45454100-5 Lucrări de 
restaurare şi 71322000-
1 Servicii de proiectare 
tehnică pentru lucrări 
publice (parţial – se va 
face o scurtă descriere, 
conform Contractului de 
asociere). 
Valoarea lucrărilor ce 
vor fi executate de 
asociat: (lei, fără TVA): 
… 
…………. 
Procent din valoarea 
totală a contractului: 
…………… 

….      
 
 
Se va completa o linie pentru fiecare asociat. 
 
Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Contractele de asociere. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, în coloana 2 – Denumire asociat, se va completa „nu este cazul”, iar tabelul 
următor nu se va mai completa. 
 
 
Semnăturile asociaţilor: 
 
 Reprezentant  

ofertant 
(lider de asociaţie) 

Reprezentant 
asociat 1 

Reprezentant 
asociat 2 

……
……
…… 

Numele/denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura 
autorizată 
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    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 14  

 

ÎMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIA ŢIEI DE A REPREZENTA ASOCIA ŢIA LA 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

 
 Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaţiei formată din: ……….(se trec toţi 
asociaţii) , împuternicim liderul asociaţiei, ………….. (se trece denumirea operatorului economic care 
este liderul asociaţiei) să reprezinte asociaţia la prezenta procedură de atribuire.   
 
Semnăturile asociaţilor: 
 
     
 Reprezentant  

ofertant 
(lider de asociaţie) 

Reprezentant 
asociat 1 

Reprezentant 
asociat 2 

……
……
…… 

Numele/denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura 
autorizată 

    

 
Data completării …..................(ziua, luna anul). 

 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va bifa mai jos şi se va completa:  
□  N/A – nu este cazul. 
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    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 15  

 

DECLARA ŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA 

ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

Anexa 1 

    I. Date de identificare a întreprinderii 
    Denumirea întreprinderii:  
    Adresa sediului social: 
    Cod unic de înregistrare: 
    Numele şi funcţia: 
    (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
 
    II. Tipul întreprinderii 
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
      
    � Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2. 
      
    � Întreprindere parteneră  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 
      
    � Întreprindere legată  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa 
la declaraţie. 
 
    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) 
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Exerciţiul financiar de referinţă 
*2)                                          

  

Numărul mediu anual de 
salariaţi         

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii euro)            

Active totale   
(mii lei/mii euro)                     

   
 
Important : Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul 
financiar anterior, datele financiare au înregistrat 
modificări care determină încadrarea 
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv 
microîntreprindere, categorie (respectiv 
microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie 
sau mare). 

� Nu 
� Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa 
o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar 
anterior) 

  
   
Numele persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea 
 
Semnătura ________________  
 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 
 
Data întocmirii.....................(ziua, luna anul). 
 
Semnătura __________________ 
 
_______________________________________________ 
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale 
sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar (anul 2006) raportate în situaţiile financiare anuale 
aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul 
mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria 
răspundere. 
 
Anexa 2 (acolo unde este cazul) 
(referinţele din această anexă sunt în legătură cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care este necesară 
pentru completarea anexei). 
 
CALCULUL 
pentru întreprinderile partenere sau legate 
 
    Secţiunile care trebuie incluse, după caz: 
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe 
adiţionale); 
    - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe 
adiţionale). 
 
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate 
Perioada de referinţă                                                         
 Numărul mediu anual 

de salariaţi 
Cifra de afaceri anuală 
netă  
(mii lei / mii euro) 

Total active 
(mii lei / mii euro) 

1. Datele*1) 
întreprinderii 
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solicitante sau din 
situaţiile financiare 
anuale consolidate (se 
vor introduce datele 
din tabelul B1 din 
secţiunea B*2))                                                                     
2. Datele cumulate*1) 
în mod proporţional 
ale tuturor 
întreprinderilor 
partenere, dacă este 
cazul (se vor introduce 
datele din secţiunea A)                   

   

3. Datele cumulate ale 
tuturor întreprinderilor 
legate*1) (dacă  există) 
- dacă nu au fost deja 
incluse prin 
consolidare la pct. 1 
din acest tabel (se vor 
introduce datele din 
tabelul B2 din 
secţiunea B)                                 

   

TOTAL                        
    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale 
sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de 
acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de 
salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor 
financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale 
consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este 
inclusă. 
 
    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se 
stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1. 
 
Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de 
atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie, asociaţi sau subcontractanţi, numai în cazul 
în care doresc să beneficieze de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea 
întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. (referitoare la garanţia de 
participare, garanţia de bună execuţie şi cifra de afaceri). Dacă nu se doreşte să se beneficieze de 
aceasta, se va bifa mai jos şi se va completa:  
 
□  N/A – nu este cazul. 
 
     
Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 16  

 

ANGAJAMENT 

PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI ÎN CONDI ŢIILE IMPUSE PRIN 

DOCUMENTA ŢIA DE ATRIBUIRE 

 
Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 

ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 
obiect „Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni pentru 
redarea în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de 
renovare, 45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru 
lucrări publice, organizată de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLENI, declar că voi respecta la 
execuţia contractului toate condiţiile impuse prin Documentaţia de atribuire. 

Declar că voi respecta principiile unui management financiar sănătos, în mod special în privinţa 
eficienţei economice şi a raportului cost/beneficii. 
 
    Data completării .....................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 17  
 
        Operator economic 
    ………………………….. 

(denumirea/numele) 
 
 
 

 
DECLARA ŢIE PRIVIND PROTEC ŢIA MEDIULUI ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 
 
 
Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la 
procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni pentru redarea 
în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare, 
45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări publice, 
organizată de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLENI, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont 
de obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi cele referitoare la protecţia 
mediului. 
 
 
    Data completării .....................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 18 
 
                 Ofertant 
    …………………………… 
        (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 
Către: Consiliul Local al Comunei Băleni, comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa, România 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
_________________________________________________ ne oferim ca, în conformitate, 
                                  (denumirea/numele ofertantului) 
 cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm investiţiile minime 
obligatorii, pentru „Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni 
pentru redarea în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de 
renovare, 45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări 
publice, cu plata unei redevenţe în suma de ________________euro/an (suma în litere şi în cifre) plătibilă, 
până la data de 15 ale fiecărei luni pe o perioadă de 49 de ani, exceptând perioada de graţie de 120 luni, de 
către concesionar, în contul Consiliul Local al Comunei Băleni.  
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările în 
maxim 4 luni de la data semnării contractului, să finalizăm lucrările de restaurare şi valorificare durabilă în 
maxim 24 luni calendaristice de la data semnării contractului de concesiune şi să redăm în regim de 
funcţionare Hanul Mare Băleni în termen de maxim 24 luni calendaristice de la data semnării contractului 
de concesiune, conform graficului anexat. 
    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________ zile, 
                                                                                                                     (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ___________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi  
               (ziua/luna/anul) 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
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    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 
        5. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 
în mod clar "alternativă"; 
    |_| nu depunem ofertă alternativă. 
                  (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 
o puteţi primi. 
 
    Data _______/_______/_________ 
    __________________________, în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele ___________________________  
denumirea/numele operatorului economic) 
  
  Data ……………/…………/…………………. 
 
 ……………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de 
……………………….(funcţia), legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
……………………………… (denumirea/numele ofertantului) 
………………………..(semnătura) 
 
 

 
ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 

 
 
1. Valoarea maximă a lucrărilor  _________ (% din preţul total ofertat 
        executate de subcontractanţi 
 
2. Durata realizării obiectivului: _______________________    luni calendaristice 

(durata proiectării şi a execuţiei lucrării, conform graficului de execuţie)  
 
3. Garanţia de bună execuţie va  

fi constituită prin reţineri succesive   
   în cuantum de:    _________ (% din preţul total ofertat) 
 
4. Durata de garantare a lucrărilor:   _________ luni calendaristice 

(perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi recepţia finală a lucrării pentru 
care ofertantul îşi asuma obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită 
nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice 
aplicabile) 

 
5. Perioada de mobilizare 
   (durata de la data primirii ordinului de începere  
    a lucrărilor până la data începerii execuţiei) _________ zile calendaristice 
 
 6. Termenul pentru emiterea 
    ordinului de începere a lucrărilor (de la data 
     semnării contractului)  _________ zile calendaristice 
  
7. Penalizari pentru întârzieri _________ (% din valoarea care trebuia 
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     la termene intermediare şi                                                 să fie realizată) 
     la termenul final de execuţie 
  
 8. Limita maximă a penalizărilor  _________ (% din pretul total ofertat) 
 
  9. Limita minimă a asigurărilor _________ (% din preţul total ofertat) 
  
10. Perioada medie de remediere 
       a defectelor    _________ zile calendaristice 
 
 11. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile  
        de plată lunare (garanţii,  avansuri etc.) _________ (% din situaţiile de plată 

            lunare) 
 
    Data ……………/…………/…………………. 
 
…………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de ……………………….(funcţia), 

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele 
ofertantului) 

………………………..(semnătura) 
 

     
 
 

Formularul nr. 19  
 
 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 
 
 
 Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate 

……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………, în calitate de 

…………………(funcţia), reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele ofertantului), 

conform …………………(se menţionează documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), 

împuternicesc persoanele de mai jos să semneze documentele ofertei privind procedura de atribuire a 

contractului: „Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni 

pentru redarea în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de 

renovare, 45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru 

lucrări publice. 

Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria 

……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric 

personal ……………………………; 

1) …………………  

(se înscriu toate  persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei) 

 
 
Ofertant, 
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................ …………………(numele operatorului economic) 
 
………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura) 
 
 
 
Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 
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Formularul nr. 20  
 
……………………………..  Autoritatea Contractantă 
Denumirea (numele ofertantului)  Consiliul Local al Comunei Băleni 
   
Nr. ………din ……………2010 (data)  Nr. …….din ……….…2010, ora……... (data) 

(se va completa la Registratura Consiliului Local 
al Comunei Băleni, la depunerea ofertei) 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului „Concesionarea lucrărilor de restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni 
pentru redarea în regim de funcţionare”, Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de 
renovare, 45454100-5 Lucrări de restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru 
lucrări publice, noi ............................................. (denumirea/numele ofertantului / liderului de asociaţie) 
vă transmitem alăturat următoarele: 
 

1. Documentul ................................... privind garanţia pentru participare (tipul, seria/numărul, 
emitentul) în valoare de ………………..lei. 

2. Documentul ………..privind încadrarea ofertantului în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii 
(dacă este cazul). 

3. Coletul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc. 
4. Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat: 

- numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru 
prezenta procedură de atribuire: ………………….. 

- numele persoanei împuternicite să reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere: 
…………………… 

- adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură: 
………………. 

- telefon: ………….. 
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ………………. 
- e-mail: …………… 
- site Internet (dacă e cazul): ………….. 
- contul în care se va vira garanţia de participare la restituirea acesteia de către Autoritatea 

contractantă: …………….., deschis la Trezoreria ………… 
 
    Data completării ............... 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
................ …………………(numele operatorului economic) 
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 21  
 
 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI 

LA ŞEDINŢA DE DESCHIDERE 

 
 
 Subsemnatul(a) ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate 

……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………, în calitate de 

…………………(funcţia), reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele ofertantului), 

conform …………………(se menţionează documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), 

împuternicesc persoanele de mai jos să reprezinte ofertantul ……………..(denumirea/numele ofertantului) 

la şedinţa de deschidere din cadrul procedurii de atribuire a contractului: „Concesionarea lucrărilor de 

restaurare şi valorificare durabilă a Hanului Mare Băleni pentru redarea în regim de funcţionare”, 

Cod CPV – 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare, 45454100-5 Lucrări de 

restaurare şi 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări publice. 

 

1) Domnul/Doamna ………………(numele şi prenumele), având act de identitate ……………(tipul 

actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………; 

2) …………………  

(se înscriu toate  persoanele împuternicite să reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere) 

 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
................ …………………(numele operatorului economic) 
 
………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura) 
 
 
 
Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 22 
 
          Operator economic 
        ………………………… 
           (denumirea/numele) 
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GRAFICUL FIZIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 
 
 
Nr.  
crt. 

Denumire activitate/etapă  
Număr de luni 

alocate 
1.          

2.          

…          

…          

 
TOTAL DURATA DE 

EXECUTIE 
………………………. luni 

 
 
 
Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
….............…………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 

 

 

 

 

 


