
ROMÁNIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTÁRÁREA NR. 10/2019 
privind aprobarea concesionarii directe a terenului ,n suprafata de 74,30 mp., 

aflat ,n proprietatea ora§ului Cristuru Secuiesc 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc ,ntrunit la §edinta ordinara publica la data 
de 14 februarie 2019; 

Vazand proiectul de hotarare al primarului din 8 februarie 2019, referatul Biroului de 
administrare a patrimoniului din cadrul Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc, precum §Í 
raportul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget, finante, administrarea domeniului public §i privat al ora§ului §i nr. 2 pentru amenajarea 
terioriului §i urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice §i de arhitectura; 

Tinand cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile domeniul public §i 
regimul juridic a acesteia, al art. 15 lit. ,,e" din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, republicat, cu modificarile sí completarile ulterioare Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publica, a HG nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica, precum §i a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

Pe baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "e", 44 §Í 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicat ,n temeiul Legii nr. 286/2006; 

Hotara�te: 

Art.1. Aproba concesionarea directa a terenului aflat ,n proprietatea ora§ului Cristuru 
Secuiesc, situat sub adresa cart.  81.  ,n tata Cofetariei Izabella, cu suprafata de 74,30 mp., 
catre proprietarul constructiei, S.C. IZABELLA IMPEX S.R.L., reprezentat prin administratorul 
Fekete Albert, pe o perioada de 25 ani. 

Art.2. Aproba Studiul de oportunitate a concesiunii, cuprins ,n anexa nr. 1 §i Caietul de 
sarcini al concesiunii, cuprins ,n anexa nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Cu aducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se 1nsarcineaza primarul 
ora§ului, Compartimentul de administrare a patrimoniului §i compartimentul de contabilitate, 
impozite §i taxe locale din cadrul Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica Compartimentului de administrare a 
patrimoniului §Í compartimentului de contabilitate, impozite §Í taxe locale din cadrul Primariei 
ora§ului Cristuru Secuiesc. -. �oMAtv1 
Cristuru Secuiesc, la 14 februarie 2019. 

Pre§edintele §edi 
Karitor $tefan- u 
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ROMANIA Anexa nr. 1 la HCL nr. 10/2019 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 
CRISTURU SECUIESC 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

CAPITOLU L 1. 
GENERALITÁTI 

Prezentul studiu de oportunitate prive�te concesionarea directa a terenului situat 
sub adresa ora�ul Cristuru Secuiesc, cart.  81.  in tata Cotetariei Izabella. 

Terenul studiat are o supratata de 74,30 mp 

CAPITOLUL II. 
SEDIUL JURIDIC 

La baza prezentului studiu �i a concesionarii se afla prevederile Legii nr. 213/1998 
privind proprietarea publica si regimul juridic al acestuia, art. 15 lit. ,,e" din Legea nr. 
50/1991 republicat cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea 
directa fara organizarea de licitatie si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicat cu modificarile si completarile ulterioare 

CAPITOLUL Ill. 
DESCRIEREA TERENULUI 

Terenul studiat constituie la data prezentei proprietatea publica al ora�ului Cristuru 
Secuiesc, fiind situat sub adresa cart.  81.  in tata Cotetariei Izabella. 

CAPITOLUL IV. 
EVALUAREA TERENULUI 

Pentru stabilirea redeventei de pornire pentru concesiunea terenului, este necesar 
stabilirea valorii supratetei care urmeaza sa fie concesionata, pe baza urmatoarelor 
criterii: 

1. categoria localitatii Ora$ 0,4 
2. amplasarea terenului teren in zona centrala a 1,0 

localitatii 
3. tunctiile economice �i localitati cu tunctie 0,8 

caracteristicile sociale economica limitata in 
ale localitatii industrie $i prestari servicii 

4. pozitia terenului tata de transport rutier 0,2 
accesul la re tele de 
transport 

5. echiparea tehnico- -retele de apa-canal 0,5 
edilitara a zonei in care -retele de energie electrica 0,5 
se atla terenul -retele de gaze naturale 0,5 

-retele de telefonie 0,5 



- retele de energie termica 0,5 
6. caracteristicile geoteh- -teren norma! 1,0 

nice ale terenului 
7. restrictiile de folosire a functiune compatibila cu 0,5 

terenului conform planu- planul urbanistic 
lui urbanistic general �i 
reQulamentelor aferente 

TOTAL PUNCTE: 6,4 

La calcularea valorii de circulatie a terenului se va lua ca baza suma de 55,00 lei ' 
pe mp, tinand cont de valorile pe piata locala imobiliara a terenurilor �i ocuparea terenului 
cu o constructie cu caracter permanent pentru activitati comerciale. 

Potrivit celor de mai sus, valoarea terenului se poate calcula conform relatiei: 

Vt = Vb x (1+N) 
í'n care: 

-Vt = valoarea terenului
-Vb= valoarea de baza a terenului determinata ca limita minima
-(1 +N) reprezinta coeficientul de corectie a valorii de baza a terenului í'n care N

reflecta suma notelor acordate pe baza de criterii, iar nivelul sau poate fi mai mic sau cel 
mult egal cu 9. 

Conform relatiei de mai sus avem: 

Vt =  x 7,40 = 

de unde gasim ca valoarea de circulatie pe baza criteriilor de calcul 89,00 lei pe mp. 

Vt =  lei/mp 

Aceasta valoare se va multiplica cu suprafata aferenta parcelei pentru a se determina 
valoarea terenului 

Vt =  lei/mp x 74,30 mp=  lei 
Valoarea intregului teren este :  lei 

Vt =  lei 

CAPITOLUL V. 
MOTIVATIA DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, DE MEDIU 

PENTRU ACORDAREA CONCESIUNII 

Concesionarea terenului ar reprezenta mai multe motive de ordin economico
financiar, privind faptul ca pe acest teren se va executa extinderea spatiulului comercial 
ex istent. 

Tn urma utilizarii terenului de catre concesionar vor provenii unele venituri, care se 
vor obtine cu titlu de redeventa. 

CAPITOLUL VI. 
MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI DE CÁTRE CONCESIONAR 

Terenul í'n cauza poate fi utilizat pentru construirea unei intrari la spatiul comercial 
existent. 
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CAPITOLUL VII. 
DURATA CONCESIUNII 

Luand Tn considerare specificul constructiei propunem concesionarea terenului 
pentru o perioada de 25 de ani. 

CAPITOLUL VIII. 
STABILIREA NIVELULUI MINIM AL REDEVENTEI 

Potrivit art. 14 din Legea nr. 50/1991 republicata, limita minima a pretului 
concesiunii se stabile�te astfel Tncat sa asigure recuperarea Tn 25 de ani a pretului de 
vanzare a terenului, Tn conditiile de piata. 

Propunem recuperarea pretului de vanzare a terenului Tn 25 de ani. 
Nivelul minim al redeventei, tinand cont de premisa ca Tn perioada de 25 de ani a 

concesiunii trebuie obtinute contravaloarea terenului concesionat, propunem a fi stabilit la 
suma de  lei pe an. 

CAPITOLUL IX. 
MODALITATEA DE LICITARE 

ln baza art. 36, alin. (2), lit "e", alin 5 lit. "a", art. 45 alin.(3) �i art. 115 alin (1) lit. "b" 
coroborate cu prevederile art. 123 alin.(1) din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, ale art 15 lit. e din Legea 50/1991 cu modificarile �i 
completarile ulterioare, se poate utiliza modalitatea de concesionare directa a 
suprafetelor de teren, Tn situatia extinderii constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea 
proprietarului sau cu acordul acestuia. 

CAPITOLUL X 
BAZELE ELABORARII STUDIULUI 

La elaborarea prezentului studiu au stat datele si situatia din ziua de 8 februarie 
2019. 

Cristuru Secuiesc, la 14 februarie 2019. 
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ROMANIA Anexa nr. 2 la HCL nr. 10/2019 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 
CRISTURU SECUIESC 

CAIET DE SARCINI 
privind concesionarea terenului proprietatea privata a ora�ului Cristuru Secuiesc, 

situat in cart.  81.  judetul Harghita 

Cap. 1. 081ECTUL CONCESIUNII 

1.1. Terenul care urmeaza a fi concesionat se afla situat in intravilanul ora�ului 
Cristuru Secuiesc, cart. Kossuth Lajos 81. 812, situat in fa1a Cofetariei Izabella, cu 
suprafata de 7 4,30 mp. 

Cap. II. MOTIVATIA CONCESIONARII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun 
concesionarea unor bunuri - terenuri, sunt urmatoarele: 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietarea publica si regimul juridic al
acestuia; 

- prevederile art. 15 lit. ,,e" din Legea nr. 50/1991 republicat cu modificarile si
completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie; 

- prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicat cu modificarile si completarile ulterioare; 

- administrarea eficienta a domeniului public si privat al orasului Cristuru Secuiesc
pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local. 

Cap. Ill. DURATA CONCESIUNII 

Terenul situat in Cristuru Secuiesc, cart.  81.  in fa1a Cofetariei Izabella, se 
concesioneaza pe durata de 25 ani. 

Cap. IV. INCETAREA CONCESIUNII 

4.1.lncetarea contractului de concesiune poate avea loc in urmatoarele situatii: 
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune
b) pentru cazurile de interes public national sau local, prin denuntarea unilaterala

de catre concedent cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului. 
Daca par1ile nu se in1eleg asupra cuantumului despagubirii, urmeaza sa se adreseze 
instan1elor judecatore�ti; 

c) in cazul nerespectarii obliga1iilor contractuale de catre concesionar, prin
rezilierea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina 
concesionarului; 

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea
unilaterala de catre concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina concedentului; 








