
Anexă
 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. ___ din _________

DOCUMENTAŢIE
DE ATRIBUIRE

PENTRU CONCESIONARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR SPAŢII 
SITUATE ÎN ORAŞUL VOLUNTARI, BULEVARDUL VOLUNTARI 

NR.94-96, AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ILFOV ŞI 
ADMINISTRAREA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI ILFOV



CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL:

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV cu sediul  în  Bucureşti,  strada Gh.Manu nr.18, 
sector 1,  telefon 021/212.56.95, fax 021/212.75.34, cod fiscal 4192545,  cont IBAN nr. 
RO70TREZ42121300205XXXXX, deschis la Trezoreria judeţului Ilfov, reprezentat prin 
Preşedinte,  Cristache  RĂDULESCU  şi  Director  Executiv  Economic,  Bogdan 
COSTEA, în calitate de concedent

2.  INSTRUCŢIUNI  PRIVIND  ORGANIZAREA  ŞI DESFĂŞURAREA 
PROCEDURII DE CONCESIONARE

Obiectul concesiunii :

Concesionarea unor spaţii constând în cinci încăperi în suprafaţă utilă totală de 
aproximativ 60 mp situate în incinta imobilului Cantină având locaţia în oraşul Voluntari, 
în vederea desfăşurării de activităţi specifice de preparare a hranei, pentru servicii de 
catering, în beneficiul instituţiilor sociale de pe raza judeţului ilfov 

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov   nr.76/11.05.2011  a  fost  iniţiată 
procedura  de  concesionare  prin  licitaţie  publică  a  unor  spaţii  situate  în  oraşul 
Voluntari,  aflate  în  domeniul  public  al  judeţului  Ilfov  şi  administrarea  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 

Procedura aplicata :
Licitatie publica conform prevederilor :
-  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.54/2006  privind  regimul  contractelor  de 
concesiune de bunuri proprietate publică;
-  Normelor  Metodologice  din  14.02.2007  de  aplicare  a  Odonanţei  de  Urgenţă  a 
Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică;
- Legea  nr.  213  /  1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia, 
modificată şi completată.

CERINTE IMPUSE OFERTANTILOR :

Pentru persoane juridice autoriz  ate   care să facă dovada că are ca obiect de activitate 
servicii specifice de preparare a hranei, respectiv servicii de catering.



Documente care dovedesc eligibilitatea :
-certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice/codul unic de înmatriculare – emis 
de Direcţia Generală a Finanţlor Publice şi Controlului Financiar de Stat – Administraţia 
Finanţelor Publice (original sau copie legalizată);
-certificat  privind  impozitele  si  taxele  locale  –  emis  de  Primărie  –  Direcţia  taxe  şi 
impozite locale (certificate fiscale care să ateste achitarea datoriilor către bugetul de 
stat şi certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local) - original sau 
copie legalizată.
Documente necesare care dovedesc inregistrarea :
-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (cerere de înmatriculare şi 
după caz cerere de înscriere menţiuni)
- statutul şi/sau contractul de societate - act de înfiinţare

Pentru persoane fizice autorizate/juridice
1. Certificatul de înregistrare emis de ORC sau autorizaţia pentru persoane fizice care 
desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative – copie legalizată,
2. Cazier fiscal – original,

Alte documente pentru persoane juridice:
-informatii generale – formular nr. 1 ;
-capacitatea financiară a ofertantului – formular nr. 2 ;

Pentru calificare ofertanţii  sunt obligaţi  să prezinte toate certificatele solicitate, 
inclusiv  formularele  solicitate,  completate  corespunzător  şi  semnate.  Ofertanţii  care 
înregistrează datorii  restante catre bugetul de stat, bugetul local,  bugetul  asigurarilor 
sociale de stat, la asigurările de sănătate şi la fondurile speciale, precum şi la băncile 
creditoare, nu vor fi calificaţi.

Persoanele fizice sau firmele nu vor fi eligibile pentru adjudecarea contractului 
dacă:
a) sunt falimentari  sau în lichidare, au afacerile administrate de tribunal,  au intrat in 

aranjamente  cu  creditorii,  au  suspendată  activitatea  sau  se  află  într-o  situaţie 
similară sub jurisdicţia legislaţiei şi reglementărilor naţionale.

b) sunt  subiectul  unor  acţiuni  în  justiţie,  pentru  declararea  falimentului,  a  lichidarii, 
pentru administrarea afacerii de catre tribunal, pentru un aranjament cu creditorii sau 
pentru orice procedură similară prevazută de legislaţia şi reglementările naţionale. 

c) au  fost  condamnaţi  pentru  o  infracţiune  privind  conduita  profesională  printr-o 
hotărâre judecătorească.

d) sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale  dovedite prin orice mijloace justificative 
de către autoritatea contractantă.

e) nu şi-au îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la asigurările sociale in 
concordanta cu reglementarile legale.

f) nu  şi-au  îndeplinit  obligaţiile  cu  privire  la  plata  taxelor  în  concordanţă  cu 
reglementările legale.

g) sunt vinovaţi de deformări grave în furnizarea informatiilor solicitate de autoritatea 
contractantă, ca o condiţie a participării, în invitaţia la oferta sau contract.



h) au fost declaraţi a fi încălcat grav un alt contract cu aceeaşi autoritate contractantă 
           Ofertanţii trebuie să aducă cu aplicaţiile lor, o declaratie pe proprie răspundere 
că nu fac parte din nici una din categoriile menţionate mai sus. 

Procedura de licitaţie :

 Documentele necesare depunerii ofertei pentru licitaţie:
-dovada garanţiei de participare la licitaţie, în original, în valoare de 2% din valoarea 
redevenţei minime pe primul an de la care se porneşte licitaţia, respectiv de 43,2 euro, 
va fi prezentată sub formă de chitanţă eliberată ce către casieria Consiliului Judeţean 
Ilfov sau scrisoare de garanţie bancară emisă de către o bancă din România;
-informatii privind bonitatea ofertantului – emise da băncile comerciale la care acesta 
are deschise conturi ;
-formular de oferta – formular nr. 3 ;

3.   CAIETUL  DE  SARCINI  face  parte  integrantă  din  prezenta 
documentaţie de atribuire.

4.  INSTRUCŢIUNI  PRIVIND  MODUL  DE  ELABORARE  ŞI 
PREZENTAREA OFERTELOR

Elaborarea ofertei pentru licitaţie :
Limba de redactare : -romana .
Perioada de valabilitate a ofertei : -60 de zile.
Adresa la care se depun ofertele :  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ilfov, oraş Voluntari, Bulevardul Voluntari nr.94-96 - Registratură.

Data limită pentru depunerea ofertelor : -Termenul limită de depunere a ofertelor 
este data de ________________, orele _____.

Oferta  şi  documentele  care  însoţesc  oferta:  Originalul  şi  un  set  de  copii  se 
introduc  în  plicuri  separate,  se  sigilează  şi  se  inscripţionează  cu  numele  şi  adresa 
ofertantului,  după care se introduc într-un plic exterior,  pe care se va indica licitaţia 
publică pentru care este depusă oferta.

Ofertanţii care nu au depus garanţia de participare la licitaţie, nu vor fi admişi la 
aceasta.

5.  INFORMAŢII  PRIVIND  CRITERIILE  DE  ATRIBUIRE  APLICATE 
PENTRU  STABILIREA  OFERETEI  CÂŞTIGĂTOARE,  PRECUM  ŞI 
PONDEREA LOR

Criteriul de evaluare după care va fi desemnată oferta câştigătoare este preţul 
cel mai mare oferit pentru concesionarea spaţiilor ce fac obiectul  licitaţiei, respectiv cel 
mai  mare  nivel  al  redevenţei.  O  condiţie  impusă  de  concedent  este  ca  viitorul 



concesionar să amenajeze, respectiv să întreţină aceste spaţii din fonduri suportate în 
întregime de acesta. 

Va fi adjudecată oferta care îndeplineşte criteriul  mai sus stabilit. 

Nr.crt. Denumire criteriu
1. PREŢUL OFERTAT

      
La licitaţie pot participa doar ofertanţii declaraţi eligibili.

6. INFORMAŢII PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

Litigiile  de  orice  fel  apărute  între  părţile  contractante  în  decursul  derulării 
contractului  de concesiune se vor soluţiona pe cale amiabilă.  În cazul în care acest 
lucru nu este posibil  litigiul  va fi  transmis spre soluţionare instanţei  judecătoreşti  de 
drept comun.

7.  INFORMAŢII  REFERITOARE  LA  CLAUZELE  CONTRACTUALE 
OBLIGATORII

Obligatiile concesionarului:

Concesionarul  este  obligat  să  asigure  exploatarea  eficace  în  regim  de 
continuitate  şi  de  permanenţă  a  bunurilor  proprietate  publică  care  fac  obiectul 
concesiunii,  potrivit obiectivelor stabilite de concedent.

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

Concesionarul nu poate subconcesiona sau închiria bunul care face obiectul
concesiunii.

Concesionarul  este  obligat  să  plătească  redevenţa  în  condiţiile  stabilite  în 
contractul de concesiune.

Concesionarul  este  obligat  să  utilizeze spaţiul  concesionat  exclusiv  în  scopul 
pentru care a fost concesionat, nerespectarea acestei obligaţii conduce la rezilierea de 
drept a contractului. 

Concesionarul  are obligaţia de a restitui  bunurile de retur concesionate,  după 
expirarea  contractului  de  concesiune,  în  deplină  proprietate,  libere  de  orice  sarcini, 
inclusiv investiţiile realizate, cel puţin în condiţiile în care a fost preluate, în caz contrar 
urmând să suporte contravaloarea daunelor produse.

Concesionarul poate investi în bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări 
de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.

În  termen  de  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, în procent de 50% din suma datorată concedentului cu titlu 
de  redevenţă  pentru  primul  an  de  activitate,  calculată  la  cursul  euro  din  data  de 
____________, data încheierii contractului. 

La încetarea contractului  de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la 
termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit,  concesionarul este obligat să asigure 



continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, 
până la preluarea acesteia de către concedent pe bază de proces- verbal de predare-
primire.

În cazul  în care concesionarul  sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei 
unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării  activităţii  sau serviciului 
public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se 
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public.

Pentru spaţiile de folosinţă comună, se stabilesc următoarele:
 modalitatea de exploatare: titularul spaţiului concesionat şi cel al spaţiilor ce aparţin 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov din imobil, care au 
acces la spaţiile de folosinţă comună, vor utiliza ca un bun proprietar aceste spaţii 
având drept de servitute asupra holurilor de acces.

 cheltuielile reprezentând întreţinerea spaţiilor de folosinţă comună vor fi suportate în 
cote egale de către deţinătorii legali ai spaţiilor care le utilizează;  

Montarea unor contoare individuale pentru contorizarea consumului propriu de 
energie electrică, termică, apă.

Să  achite  contravaloarea  lunară  a  utilităţilor  cu  care  este  dotat  spaţiul 
concesionat(energie electrică, termică, apă).

Obligaţiile concedentului:

Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor 
rezultate din prezentul contract de concesiune.

Concedentul  nu  are  dreptul  să  modifice  în  mod  unilateral  contractul  de 
concesiune, în afara de cazurile prevăzute expres de lege şi de prezentul contract.

Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări 
de natura să aducă atingere drepturilor  concesionarului,  dacă are cunoştinţă despre 
aceasta.



ANEXA LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
FORMULARUL DE CONTRACT

CONTRACT DE CONCESIUNE
Încheiat astărzi,____2011la___________________

   1. – PARTILE CONTRACTANTE :

Intre :
1.1. CONSILIUL JUDEŢEAN  ILFOV, cu sediul în Bucureşti, strada Gh. Manu nr.18, 
sector 1,  telefon 021/212.56.95, fax 021/212.75.34, cod fiscal 4192545,  cont IBAN nr. 
RO70TREZ42121300205XXXXX, deschis la Trezoreria judeţului Ilfov, reprezentat prin 
Preşedinte,  Cristache  RĂDULESCU  şi  Director  Executiv  Economic,  Bogdan 
COSTEA, în calitate de CONCEDENT,
si
1.2.  _______________________________,  persoană  fizică  (domiciliul,  cartea  de 
identitate,  CNP)/persoană  juridică  cu  sediul  în 
___________________________________,
 tel./fax __________________, înregistrat  la Registrul  Unic  al  Cabinetelor Medicale 
sub  numărul  de  identificare__________din  __________ cod  fiscal  __________ 
din__________,  nr.  de  inmatriculare  ___________/__________,  cont  IBAN 
nr._______________________ deschis la ________________, sucursala__________ , 
în calitate de CONCESIONAR.

au convenit să încheie prezentul contract de concesiune. 

2. Obiectul contractului de concesiune

   2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul 
imobil), situat în incinta Centrului de Primire Urgenţă – Acasă –Voluntari (identificată 
în inventar - Clădire cantină) aparţinătoare de Centrul de Plasament Voluntari, cu 
sediul  social  în  oraşul   Voluntari,  Bld.  Voluntari  nr.94-96(fostă  str.  Şcolii  nr.42), 
judetul Ilfov, format din 5 (cinci) încăperi în suprafaţă totală de 60 mp.
   2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces-
verbal care se va încheia până la data de __________.
   2.3. Este interzisă subconcesionarea în tot sau în parte, unei terţe persoane, a 
spaţiului care face obiectul prezentului contract de concesiune.

3. Documentele contractului

a) Planul  clădirii  Centrului  de  Primire  Urgenţă  –  Acasă  –Voluntari  în  care  sunt 
figurate suprafeţele spaţiilor concesionate - anexa nr.1,



b) Procesul verbal de predare - primire a obiectului concesiunii – anexa nr.2.
c) Oferta financiară,
d) Oferta tehnică- dacă este cazul.

4. Termenul

    4.1. Durata concesiunii este de 3 ani, începând de la data de ___________.
     4.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel 
mult  jumatate  din  durata  sa  iniţială,  astfel  încât  durata  întregului  contract  să  nu 
depaşească 49 de ani.

    5. Redevenţa

    5.1. Redevenţa este de 36 euro/mp/an, începând de la data semnării contractului 
de concesiune.
   5.2. Plata redevenţei se face prin conturile:
- contul  IBAN al  concedentului  nr.  RO70TREZ42121300205XXXXX,  deschis la 

Trezoreria judeţului Ilfov;
- contul IBAN al concesionarului nr. _________________________, deschis la 

________, sucursala __________.
    5.3. Plata redevenţei se va face în primul trimestru al anului în curs. 
    5.4. Neplata redevenţei în termenul prevazut la pct. 5.3 dă dreptul concedentului 
să pretindă penalităţi în cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de întîrziere.
    5.5.  Neplata  redevenţei  pentru  o  perioadă  de  6(şase)luni  duce  la  rezilierea 
contractului.

    6. Drepturile părţilor

    6.1. Drepturile concesionarului

    6.1.1. Concesionarul are dreptul  de a exploata în mod direct,  pe riscul  şi  pe 
răspunderea sa, bunul imobil proprietate publică a judeţului Ilfov care face obiectul 
prezentului contract de concesiune.

    6.2. Drepturile concedentului

    6.2.1. Concedentul are dreptul să inspecteze bunul imobil concesionat, să verifice 
stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut  interesul 
public  prin  realizarea  activităţii  sau  serviciului  public,  verificând  respectarea 
obligaţiilor asumate de concesionar.
    6.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului 
şi în următoarele condiţii:



 în cuprinsul notificării se va preciza identitatea reprezentanţilor Consiliului 
     Judeţean  Ilfov, delegaţi în scopul efectuării verificării;
 în prezenţa ambelor părţi – cu încheierea unui proces – verbal prin care să se
     precizeze punctele atinse la art.6.2.1;
 concesionarul  are  obligaţia  de  a  asigura  accesul  reprezentanţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov şi de a le furniza documentele solicitate necesare verificării.

    7. Obligaţiile părţilor – clauze stabilite în documentaţia de atribuire

    7.1. Obligaţiile concesionarului

    7.1.1.  Concesionarul  este obligat  să asigure exploatarea eficace în regim de 
continuitate şi de permanenţă a bunului imobil care face obiectul concesiunii, potrivit 
obiectivelor stabilite de către concedent.
     7.1.2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac 
obiectul concesiunii.
     7.1.3.  Concesionarul  nu  poate  subconcesiona sau închiria  bunul  care  face 
obiectul concesiunii.
     7.1.4.  Concesionarul este obligat să utilizeze spaţiul concesionat exclusiv în 
scopul pentru care a fost concesionat, nerespectarea acestei obligaţii  conduce la 
rezilierea de drept a contractului. 
     7.1.5. Concesionarul este obligat să plătească redevenţa în condiţiile stabilite în 
contractul de concesiune.
     7.1.6. Concesionarul are obligaţia de a restitui  bunurile de retur concesionate, 
după expirarea  contractului  de  concesiune,  în  deplină  proprietate,  liber  de  orice 
sarcină, inclusiv investiţiile realizate, cel puţin în condiţiile în care a fost preluat, în 
caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse.
     7.1.7. Concesionarul poate investi în bunul imobil concesionat sau poate realiza 
lucrări de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.
     7.1.8. În termen de 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, în procent de 50% din suma datorată concedentului 
cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate, calculată la cursul euro din data 
de ____________, data încheierii contractului. 
    7.1.9. La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere 
la  termen,  excluzând  forţa  majoră  şi  cazul  fortuit,  concesionarul  este  obligat  să 
asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în 
contract, până la preluarea acesteia de către concedent pe bază de proces-verbal 
de predsre-primire.
    7.1.10.  În  cazul  în  care  concesionarul  sesizează  existenţa  sau  posibilitatea 
existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau 
serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului,  în vederea luării 
măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public.
    7.1.11. Pentru spaţiile de folosinţă comună, se stabilesc următoarele:



 modalitatea  de  exploatare:  titularul  spaţiului  concesionat  şi  cel al  spaţiilor  ce 
aparţin Centrului Judeţean de Asistenţă Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici 
Domneşti din Pavilionul Radiologie care au acces la spaţiile de folosinţă comună, 
vor utiliza ca un bun proprietar  aceste spaţii  având drept de servitute asupra 
holurilor de acces.

 cheltuielile  reprezentând  întreţinerea  spaţiilor  de  folosinţă   comună  vor  fi 
suportate în cote egale de către deţinătorii  legali  ai  spaţiilor  medicale care le 
utilizează;  

7.1.12. Montarea  unor  contoare  individuale  pentru  contorizarea  consumului 
propriu de energie electrică, termică, apă.

7.1.13.Să achite  contravaloarea lunară  a  utilităţilor  cu  care  este dotat  spaţiul 
concesionat(energie electrică, termică, apă).

    7.2. Obligaţiile concedentului

    7.2.1.  Concedentul  este obligat  să nu îl  tulbure pe concesionar  în  exerciţiul 
drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
    7.2.2. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de 
concesiune, în afara de cazurile prevăzute expres de lege şi de prezentul contract.
    7.2.3.  Concedentul  este  obligat  să  notifice  concesionarului  apariţia  oricăror 
împrejurări  de  natura  să  aducă  atingere  drepturilor  concesionarului,  dacă  are 
cunoştinţă despre aceasta.

     8. Modificarea contractului

    8.1.  Concedentul  poate modifica unilateral  partea reglementară a prezentului 
contract  de  concesiune,  cu  notificarea  prealabilă  a  concesionarului,  din  motive 
excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.
    8.1.1. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului  de concesiune îi 
aduce  un  prejudiciu,  concesionarul  are  dreptul  să  primească  în  mod  prompt  o 
despăgubire adecvată şi efectivă.
    8.1.2. În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la valoarea 
despăgubirii, aceasta va fi stabilită de instanţa judecătorească competentă.
    8.1.3. Dezacordul dintre concedent şi concesionar cu privire la despăgubiri nu 
poate să constituie un temei pentru concesionar care să conducă la sustragerea de 
la obligaţiile sale contractuale.

    9. Incetarea contractului de concesiune

    9.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract, dacă părţile nu convin în 
scris prelungirea acestuia, în condiţiile legii;
    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 concedentului;



    c)  în  cazul  nerespectării  obligaţiilor  contractuale  de  către  concesionar,  prin 
reziliere  unilaterală  de  către  concedent,  cu  plata  unei  despăgubiri  în  sarcina 
concesionarului (neplata  în termenul stipulat în contract, neîndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin propunerea tehnică, etc duce la rezilierea contractului);
    d)  în  cazul  nerespectării  obligaţiilor  contractuale  de  către  concedent,  prin 
rezilierea unilaterală a contractului de către concesionar, cu plata de 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)  schimbarea destinaţiei spaţiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a 
contractului de concesiune;
     g) concesionarul poate denunţa unilateral contractul de concesiune pentru motive 
personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunţării;
     h)  în cazul în care titularul  cabinetului  medical  nu mai desfăşoară activitate 
medicală.

    10. Răspunderea contractuală

    10.1.  Nerespectarea  de  catre  părţile  contractante  a  obligaţiilor  cuprinse  în 
prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

    11. Forţa majoră

    11.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 
şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau partţal, a oricărei obligaţii 
care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau 
executarea  necorespunzătoare  a  obligaţiei  respective  a  fost  cauzată  de  forta 
majoră, astfel cum este definită în lege.
    11.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în 
termen de 15 zile de la producerea evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în 
vederea limitării consecinţelor lui.
    11.3.  Dacă în  termen de 15 zile  de la  producere,  evenimentul  respectiv  nu 
încetează,  părţile  au dreptul  să  îşi  notifice  încetarea  de plin  drept  a  prezentului 
contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

    12. Notificări

    12.1. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre 
acestea  celeilalte  este  valabil  îndeplinită  dacă  va  fi  transmisă  la  adresa/sediul 
prevăzut în prezentul contract de concesiune.
    12.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin 
scrisoare  recomandată  cu  confirmare  de  primire  şi  se  consideră  primită  de 
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.



    12.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se consideră primită în 
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
    12.4. Notificările verbale nu se iau în considerare.

    13. Litigii

    13.1. În cazul în care rezolvarea neinţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, 
ele vor fi supuse spre soluţionare instanţei competente.

    14. Clauze finale

    14.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin 
act aditţonal semnat de ambele părţi contractante.
    14.2. Prezentul contract de concesiune, împreună cu anexele nr._____, care fac 
parte  integrantă  din  cuprinsul  sau,  reprezintă  voinţa  părţilor  şi  înlatură  orice  altă 
înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

     15. Definiţii

     15. 1. Prin forta majora, în sensul prezentului contract de concesiune, se întelege o
împrejurare  extremă cu  caracter  exceptional,  fără  relaţie  cu  lucrul  care  a  provocat 
dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.
     15.2.  Prin caz fortuit, se inteleg acele împrejurari 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 4(patru) exemplare, din care 
3(trei)  pentru  concedent  şi  1(unul)  pentru  concesionar,  astăzi  __________  data 
semnării lui.

C O N C E D E N T,       C O N C E S I O N A R,



F O R M U L A R E
 
  Formular nr. 1

la instrucţiuni pentru ofertanţi
O F E R T A N T
………………………………………
(denumirea, sediul, telefon, fax)

INFORMATII GENERALE

1.-Denumirea si sediul central :
………………………………………………………………………………………………………
2.-Codul fiscal :
……………………………………………….. (copie)
3.-Numarul si data inregistratii la Registrul Comertului
………………………………………………….(copie de pe certificatul de inmatriculare)
4.-Telefon / fax :
………………………………………………….
5.-Sediul comercial :
……………………………………………………………………………………………………
….
6.-Capitalul social :
…………………………………………………
7.-Valoarea patrimoniului :
…………………………………………………
8.-Obiectul de activitate :
……………………………………………………………………  (copie  de  pe  statutul 
societatii)

9.-Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

              Anul Cifra de afaceri anuală (la 31.12)
- mii lei - 

1. 2008
2. 2009
3. 2010

Media anuală

Data completarii : ADMINISTRATOR
…………………………………                            ….…..……………………. 

(semnatura autorizata, stampila)



 Formular nr. 3
la instrucţiuni pentru ofertanţi

O F E R T A N T
………………………………………
(denumirea, sediul, telefon, fax)

    FORMULAR DE OFERTA

pentru concesionare prin licitaţie publică a unor spaţii în suprafaţă utilă totală de 
60 mp, situate în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr.94-96, aflate în 

domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ilfov

Data ……………………….

C Ă T R E :
…………………………………………………………………………

(denumirea / sediul concedentului)

1.  În  urma  examinarii  documentelor  licitaţiei,  a  caror  primire  este  astfel 
confirmată,  noi,  subsemnatii…………………………………………………………….……, 
reprezentanţi ai ofertantului,  .……………………………………………………………...….., 
(adresa  ofertantului)…………………………………………………………………efectuăm 
oferta noastră pentru concesionarea unui spaţiu constând în cinci încăperi în suprafaţă 
utilă  totală  de  60  mp  reprezentând  amplasamentul  din  incinta  clădirii  cantină,  oraş 
Voluntari.

Valoarea redevenţei ofertată ……………………………….. euro /mp/an.
2.  Valabilitatea ofertei: …………….zile.  

           3. În conformitate cu instrucţiunile pentru ofertanţi, înscrise în documentele 
licitaţiei, anexam garanţia noastră  de participare la licitaţie, în suma de …………………
……………………. lei,  conform documentaţiei de atribuire.

4. Vom respecta condiţiile impuse prin documentaţia de licitaţie.
5. Până la definitivarea contractului de concesionare, aceasta ofertă împreună cu

comunicarea transmisă de dumneavoastra,  prin care oferta noastră este stabilită  ca 
fiind câstigătoare, vor constitui un contract de concesionare angajament.

6. Am înţeles să consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca 
fiind câstigatoare, să constituim o garanţie în conformitate cu prevederile pct. 2.8.2 din 
Caietul de sarcini.

Data…………………………
Semnătura …………………

Deplin autorizat să semneze oferta pentru şi în numele …………………………………
(denumire ofertant).



 Formular nr. 2
la instrucţiuni pentru ofertanţi

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE
A JUDEŢULUI ILFOV

CAPACITATEA FINANCIARA A OFERTANTULUI

……………………………………………………..

Date financiare conform ultimului bilanţ încheiat la data de _____________

1.-Activ total …………………………………………………………………….. mii lei
din care :

-active circulante ……………………………………………
2.-Pasiv total ……………………………………………………………………..mii lei

din care :
-obligatii către terti ………………………………………….
-credite bancare …………………………………………….

3.-Veniturile totale ……………………………………………………………… mii lei
4.-Cheltuieli totale ……………………………………………………………… mii lei
5.-Profit brut  ……………………………………………………………………. mii lei

DIRECTOR GENERAL,
(ştampila)

……………………………

 *) Bilant contabil văzut de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov.


