
 
 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr.45  din 14 aprilie 2014 

 
privind aprobarea contractului cadru de concesiune 

 
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica  cu modific[rile şi completările 
ulterioare şi Norma metodologică de aplicare a Ordonaţei  de urgenţă  nr.54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică –anexa nr.6  

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 4876/2014; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. 4875/2014;   

c) raportul Comisiilor de specialitate JUREX, ECOF şi AGRUM ale Consiliului local; 
 
analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) combinat cu alin. (4) lit. d) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. - Se aprobă  contractul cadru de de concesiune  conform Anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. - (1) Se însărcinează primarul comunei Dudeştii Noi să încheie, înnoiască şi să 

semneze în numele Consiliului local al comunei Dudeştii Noi toate contractele de  concesiune. 
(2) Primarul comunei adaptează forma contractului cadru în funcţie de situaţiile întâlnite în 

practică. 
 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului 
Timiş, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei comunei Dudeştii Noi, 
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 
  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 

T a m a r a - R o d i c a  N I Ţ Ă  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 
 
 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/


 

                                                                          Anexa la HCL nr.45/14.04.2014 

 
 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
 
 

I. Părţile contractante 
    Între Comuna Dudeştii Noi.............................., cu sediul în .................................., reprezentat 
prin ........................., având funcţia de .................., în calitate de concedent, pe de o parte,  
    şi ........................................................................., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea 
de identitate)/persoană juridică ...................................., cu sediul principal în ...................., 
reprezentat prin ................., având funcţia de ......................., în calitate de concesionar, pe de 
altă parte,  
    la data de ......................................................,  
    la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) .............................,  
    în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi al 
Hotărârii Consiliului local) de aprobare a concesionării nr. ......................... din ........................., 
s-a încheiat prezentul contract de concesiune.  
   II. Obiectul contractului de concesiune  
   Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, 
................................., situat în ..................................,  
    în conformitate cu obiectivele concedentului.  
   (2) Obiectivele concedentului sunt:  
   a) .........................................................................;  
   b) .........................................................................;  
   c) .........................................................................;  
   d) ..................................................................... etc.  
   (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de 
bunuri:  
   a) bunurile de retur: ......................................................;  
   b) bunurile proprii: ...................................................... .  
   III. Termenul  
   Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând de la data de .................. .  
   (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate 
din durata sa iniţială.  
   IV. Redevenţa  
   Art. 3. - Redevenţa este de .................... lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de 
sarcini (detalii cu privire la modul de plată).  
   V. Plata redevenţei  
   Art. 4. - Plata redevenţei se face prin conturile:  
   - contul concedentului nr. ........................................., deschis la Banca 
......................................................................;  
   - contul concesionarului nr. ......................................., deschis la Banca 
..................................................................... .  
    Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
........................................................................... .  
   VI. Drepturile părţilor  
    Drepturile concesionarului  
   Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea 
sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.  
   (2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul 
concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.  
    Drepturile concedentului  
   Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând 
respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.  
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   (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în 
următoarele condiţii: .................................. .  
   (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului 
de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.  
   VII. Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini  
    Obligaţiile concesionarului  
   Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat 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.  
   (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul 
concesiunii.  
   (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. 
   (4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.  
   (5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate 
publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în 
exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea 
patrimoniului etc.).  
   (6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este 
obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi 
libere de orice sarcini.  
   (7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, 
concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de .............. lei, reprezentând 
o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de 
activitate.  
   (8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de 
concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a 
putea solicita încetarea acestuia.  
   (9) Concesionarul se obligă să plătească ...........% din prima de asigurare.  
   (10) Alte clauze.  
    Obligaţiile concedentului  
   Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor 
rezultate din prezentul contract de concesiune.  
   (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în 
afară de cazurile prevăzute expres de lege.  
   (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură 
să aducă atingere drepturilor concesionarului.  
   VIII. Încetarea contractului de concesiune  
   Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situaţii:  
   a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;  
   b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord 
fiind competentă instanţa de judecată;  
   c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;  
   d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către 
concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;  
   e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;  
   f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi 
condiţiilor reglementate de lege.  
   (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de 
concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:  
   a) bunuri de retur .........................................................;  
   b) bunuri proprii ......................................................... .  
   IX. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi 
concesionar  
   Art. 10. - ..................................................................  
    ..................................................................................................................... .  



   X. Răspunderea contractuală  
   Art. 11. - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul 
contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.  
   XI. Litigii  
   Art. 12. - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de 
concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările ulterioare.  
   (2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contractul de concesiune 
clauze compromisorii.  
   XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)  
   Art. 13. - ..................................................................  
    .......................................................................................................................  
    .......................................................................................................................     
..................................................................................................................... .  
   XIII. Definiţii  
   Art. 14. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o 
împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu 
însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.  
   (2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au  
    condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu 
întrunesc caracteristicile forţei majore.  
    Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în .............. exemplare.  
     

      Concedent,                                             Concesionar, 
.......................                               .......................... 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2014  

2 Comunicarea către prefectul judeţului
1+4

)   /     /2014  

3 Aducerea la cunoştință publică
2+3+5

)   /     /2014  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2014  

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte
3
)   /     /2014  

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

 
 

 

Procedura de vot utilizată: „x”  DESCHIS  APEL NOMINAL  SECRET  
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV    DA/NU   HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL   DA/NU   

0.a. 
Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție    DA/NU  Se înscrie numărul 
de voturi determinat, 
potrivit majorității 
necesare: 

 

0.b. majorității consilierilor locali în funcție                             DA/NU    

0.c. majorității consilierilor locali prezenți                               DA/NU    

1. Numărul consilierilor locali, potrivit legii  

2. Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2 ≤ rând 1 și rând 2 = rând 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)  

3. Numărul minim al consilierilor locali prezenți la ședință pentru ca aceasta să se desfășoare legal (rând 3 ≤ rând 4)  

4. Numărul consilierilor locali prezenți la ședință (rând 4 ≥ rând 3 și rând 4 = rând 6 + 7 + 8 + 11)  

5.  Numărul minim de voturi necesar pentru ca hotărârea să fie adoptată (rând 5 = rând 0 și rând 5 ≥ rând 6)  

6. Numărul voturilor „PENTRU”  

7. Numărul voturilor „CONTRA”  

8. Numărul voturilor „ABȚINERE”  

9. Numărul consilierilor locali absenți motivat  

10. Numărul consilierilor locali absenți nemotivat  

11. Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin soț, soție, afini 
sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, respectiv:  

 

  
NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este inclus și viceprimarul comunei, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia. 
            2. Dacă la rândul 11 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali 
respectivi, se menționează „nu este cazul”. 
Semnătura secretarului comunei sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de 
specialitate al primarului comunei căruia i s-a stabilit ca atribuție efectuarea acestor proceduri  

 

 


