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2. CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII 
2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul 
bunurilor proprii) 
în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de 
bunuri: 
a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului 
la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur: terenul neproductiv şi orice 
plantaţii care se vor realiza pe durata concesiunii. 
b) bunurile proprii care, la încetarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea 
concesionarului. Sunt bunuri proprii: vagoane mobile , umbrare , anexe din materiale 
demontabile. 
2.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare 
Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat să asigure respectarea normelor de 
protecţie a mediului, conform O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 -
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările ulterioare. 
2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă 
2.4. Interdicţia subconcesionării bunului concesionat/posibilitatea subconcesionării, după 
caz 
Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii. 
2.5. Condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata 
concesiunii 
Concesionarul nu poate închiria bunul ce face obiectul concesiunii. 
2.6. Durata concesiunii 
Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de 
naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată de 10 ani, începând de la 
data semnării lui. 
Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate 
din durata sa iniţială, prin simplul acord de voinţă al părţilor. 
2.7. Redevenţa minimă 
Redevenţa pentru terenul concesionat se stabileşte în cuantum fix pe durata Contractului 
după cum urmează: 
- pe perioada concesiunii incepand cu data semnării Contractului, Concesionarul va plăti 
Concedentului o redevenţa obţinută in urma licitaţiei pentru terenul neproductiv 
concesionata cel puţin egala cu valoarea ce constituie preţul de pornire a licitaţiei si 
anume 640 lei/an fara tva pentru suprafaţa de 23991 mp, conform raportului de expertiza 
nr. 1003 / 28.04.2014, realizat de Evaluator autorizat Toth Zoltan Eugen a Hotărârii 
Consiliului Local de aprobare a Raportului de evaluare. Redevenţa se va plăti începând 
cu data semnării contractului de concesiune. Redevenţa obţinută ca urmare a concesiunii 
se face venit la bugetul Consiliului Local Otelec. 
2.8. Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent 
Anexa 2 la Hotărârea cu privire la scoaterea la licitaţie publică deschisa, aprobarea studiului de oportunitate, 3 
caietului de sarcini, documentaţiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitaţie publică a unui teren din 
domeniul privat al comunei Otelec, situat in extravilanul localităţii Otelec, judeţul Timiş, destinat amenajării locuri de 
stabulatie sezoniera pentru bovine , ovine si caprine ; 
























