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Comuna CIUGUD 

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 

Cod de identificare fiscală: 4562516 

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000 

E-mail: office@primariaciugud.ro  Web: www.primariaciugud.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață  de 8 648 mp, înscris în CF 

nr.85487 Ciugud 

  

Consiliul local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară din  data de 

29.06.2021;  

Luând în dezbatere: 

-  Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare privind aprobarea concesionării imobilului 

teren în suprafață de 8 648 mp, înscris în CF nr.85487 Ciugud, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații publice; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;    

Văzând: 

- Raportul de evaluare întocmit de către expertul Bozdog Dumitru Flaviu, înregistrat sub 

nr. 4712/23.06.2021; 

- CF nr.85487 Ciugud; 

         Ţinând cont de prevederile: 

-  art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile alin.(6) lit.b), art.302-330, art.362 alin.(3) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 pct. 39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

          Art.1. Aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a imobilului - teren aflat în proprietatea 

privată a comunei Ciugud, situat în Zona industrială din satul Drâmbar, comuna Ciugud, în 

suprafață  de 8 648 mp, înscris în CF nr.85487 Ciugud.  

Art.2. Durata concesiunii este de 49 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, 

potrivit prevederilor din Contractul- cadru de concesiune. 

Art.3.  Aprobă Raportul de evaluare întocmit de către evaluator Bozdog Dumitru Flaviu- 

conform anexei 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4. Aprobă preţul de pornire al licitaţiei în cuantum 0.70 euro/mp/an. 

Art.5. Se aprobă Studiul de oportunitate conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 
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Art.6. Se aprobă Caietul de sarcini conform anexei nr. 3 - parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.7.  Se aprobă Contractul - cadru de concesiune conform anexei nr. 4 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art.8. Se aprobă documentația de atribuire conform anexei nr.5-parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.9. Se împuterniceşte domnul Damian Gheorghe- Primarul comunei Ciugud a semna în 

numele unităţii administrativ- teritoriale Contractul de concesionare ce se va încheia. 

Art.10. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea imobilului teren 

în suprafață  de 8 648 mp, înscris în CF nr.85487 Ciugud., proprietatea privată a comunei Ciugud, 

în următoarea componență: 

    Preşedinte: Cosma Alexandru-Sorin – consilier achiziții publice; 

    Membri:      Poparadu Sorin-Ioan – inspector de specialitate; 

           Ciorgovean Maria-Mihaela – secretar general;            

  Romcea Ioan- reprezentant al Consiliului local al comunei Ciugud; 

     _____________________- reprezentant al structurii teritoriale a Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală 

Art.11. Se desemnează membrii supleanţi ai comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

concesionarea imobilului teren în suprafață totală de 9 992 mp, înscris in CF nr.85498 Ciugud și CF 

nr.85499 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud, în următoarea componență: 

    Preşedinte:     Buda Lenuța – consilier primar; 

    Membri:         Sularia Patricia-Alexandra – consilier juridic; 

 

               Groza Ioan – inspector de specialitate;        

                Țăran Marius-Alexandru -  reprezentant al Consiliului local al comunei 

Ciugud; 

          _____________________- reprezentant al structurii teritoriale a Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală 

Art.12.  Activitatea de secretariat a comisiei de evaluare se va asigura de către doamna 

Ciorgovean Maria-Mihaela, respectiv de către, Sularia Patricia Alexandra în calitatea de supleant.  

 Art.13. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului-Judeţul Alba;  

- Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice; 

- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 29.06.2021 

Nr.70 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 
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Comuna CIUGUD 
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                                                      Anexa nr. 5  

la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr. 70/2021 

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

  

1. Informaţii generale privind concedentul  

Comuna Ciugud, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Ciugud, Str.Simion Bran 

nr.10, județul Alba, reprezentată prin Gheorghe Damian- Primarul comunei Ciugud, având CIF 

4562516, cont nr. RO67TREZ00221300530XXXXX deschis la Trezoreria Alba Iulia 

Număr de telefon/fax: 0258/841205 

Persoană de contact: Cosma Alexandru Sorin, tel. 0786902297 

 

2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare 

Concesionarea imobilului teren în suprafață de 8 648 mp, înscris în CF nr.85487 Ciugud, se 

realizează pe o perioada de 49 ani, prin licitație publică, începând cu suma de 0.70 euro/mp/an 

(redevenţă anuală/mp). 

 Licitaţia se iniţiază prin publicarea unui anunţ de licitaţie în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală și pe pagina de 

internet www.primariaciugud.ro  

Persoana interesată poate intra în posesia documentației de atribuire, având acces direct, 

nerestricţionat şi deplin la aceasta, pe site ul www.primariaciugud.ro  

Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, iar 

concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare 

solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de 

solicitări. Fără a aduce atingere acestor prevederi, concedentul are obligaţia de a transmite răspunsul 

la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

     Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către 

toate persoanele interesate care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu 

dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

    Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 

licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

  În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două 

oferte valabile, concedentul va anula procedura şi va organiza o nouă licitaţie, cu respectarea 

prezentei procedurii. 

În cazul organizării unei noi licitaţii prezenta procedură este valabilă în situaţia în care a fost 

depusă cel puţin o ofertă valabilă. 

 

3. Caietul de sarcini este anexa la prezenta documentație 

 

4. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 

 

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile prezentei 

documentaţii de atribuire. 

Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul Primăriei comunei 

Ciugud, respectiv în satul Ciugud, strada Simion Bran, nr.10 comuna Ciugud, în două plicuri 
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sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la registratura instituției (CID), în 

ordinea primirii lor, și în registrul Oferte, precizându-se data şi ora. 

 

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. 

Plicul exterior va trebui să conţină: 

    a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără 

îngroşări, ştersături sau modificări; 

    b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, respectiv:  

 -  copie certificat înregistrare fiscală; 

 -  copie statut; 

-  copie certificat înmatriculare; 

-  ultimul bilanţ contabil;  

- acte doveditoare a capacităţii de realizare a investiţiei – prezentarea cifrei de afaceri şi 

dovada că a realizat profit  în ultimul exerciţiu financiar. 

 - certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, 

taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general 

consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţară în care este 

stabilit; 

- certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, 

taxelor către bugetul local de la  sediul societăţii; 

- certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, 

taxelor către bugetul local al Comunei Ciugud, în cazul în care ofertantul a avut/are încheiate relații 

contractuale cu Comuna Ciugud; 

-  nu sunt declarate eligibile ofertele depuse de participanții la licitație care se află în litigiu 

cu Comuna Ciugud, Consiliul local Ciugud, Primarul Comunei Ciugud și/sau au avut încheiate 

contracte cu Comuna Ciugud și care au fost încetate/reziliate pentru neîndeplinirea obligațiilor 

contractuale; 

- detalii referitoare la valoarea investiției, activitatea desfășurată, termenul de realizare, 

suprafața din cadrul parcelei care urmează să fie ocupată de construcții (minimum 40% din 

suprafața terenului concesionat) și dacă în activitatea desfășurată utilizează surse regenerabile, dar 

și/sau vehicule nepoluante;. 

    c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini ( declarație privind intrarea în 

posesia caietului de sarcini – anexa la prezenta documentație de atribuire ) 

    Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Oferta va fi depusă într-

un singur exemplar. 

    Fiecare participant depune doar o singură ofertă. 

     Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, termenul de valabilitate 

al ofertei fiind de minimum 60 de zile. 

     Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la sediul Primăriei comunei Ciugud şi 

până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii, respectiv până la data de 

_____________, ora _______. 

   Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 

interesate. 

    Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită 

pentru depunere se returnează nedeschisă. 

 

5. Informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor; 

 

Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele: 

    a) cel mai mare nivel al redevenţei; 

    b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 

    c) protecţia mediului înconjurător; 



    d) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat. 

 

 Factorii de evaluare: 

FACTOR DE EVALUARE PUNCTAJ MAXIM ALOCAT 

Valoarea redevenţei (ofertei)                           40 pct 

Capacitatea economico-financiară a 

ofertanților 

                          10 pct 

Protecția mediului înconjurator                            10 pct 

Condiții specifice impuse de natura bunului concesionat         

Activitatea desfășurată: 

producție/servicii/depozitare 

                          10 pct 

Coeficientul de ocupare al terenului de  

minimum 40% 

                          20 pct 

Valoarea investiției                           10 pct 

TOTAL                          100 pct 

 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Valoarea redevenţei ofertei” se acorda astfel: 

a) pentru valoarea cea mai ridicată a ofertei se acordă punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare respectiv 

b) pentru altă valoare (mai mică) punctajul se acordă astfel: 

Punctaj = valoarea oferită / valoarea cea mai ridicată oferită în licitaţie x punctaj maxim 

alocat. 

2. Punctajul pentru capacitatea economico-financiară a ofertanților se acordă astfel: 

   a) pentru valoarea cea mai ridicată a cifrei de afaceri se acordă punctajul maxim alocat 

factorului de evaluare respectiv 

   b)pentru altă valoare (mai mică) punctajul se acordă astfel: 

Punctaj = valoarea cifrei de afaceri/ valoarea cea mai ridicată oferită în licitaţie x punctaj 

maxim alocat. 

3. Punctajul pentru protecția mediului înconjurator se acordă în cazul în care în activitatea 

desfășurată ofertantul utilizează surse regenerabile, dar și/sau vehicule nepoluante.  

4. Punctajul pentru factorul de evaluare ”Activitatea desfășurată: producție/servicii/depozitare” 

se acordă astfel: 

a) pentru activități de producție se acordă 10 pct; 

b) pentru activități de prestare a serviciilor se acordă doar 5 pct;  

c) pentru activități de depozitare se acordă 0 pct; 

5.Punctajul pentru factorul de evaluare ”Coeficientul de ocupare al terenului” se acordă astfel: 

      a) pentru cel mai mare procent de ocupare al teritoriului  ofertat pentru zona de referință, dar 

nu mai mic de 40%, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare 

      b) pentru alt procent (mai mic decât la punctul a, dar nu mai mic de 40%) punctajul de acordă 

astfel: 

     Punctaj= procent de ocupare al teritoriului oferit/cel mai mare procent de ocupare al 

teritoriului oferit în licitație x punctaj maxim alocat. 

6. Pentru cea mai mare valoare a investiţiei se acordă punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare respectiv, iar pentru alte valori (mai mici) punctajul se acordă astfel: 

Punctaj =( valoarea investiţiei / cea mai mare valoare a investiţiei oferită în licitaţie) x 

punctaj maxim alocat. 

 

 

 

7. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac 

 



Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 

încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi a celor privind 

acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul 

administrativ. 

 

8. Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii se regăsesc în contractul 

cadru de concesiune, anexa la prezenta documentație. 

 

9. Garanții și taxe de participare 

 

8.1  Garanţia de participare: 2 000 lei.  

8.2. Se percepe o taxă de participare în valoare de 2 000 lei. Taxa de participare se achita o 

singura dată indiferent de numărul de parcele pentru care se licitează. Taxa de participare nu se 

returnează; ea se face venit la bugetul local al comunei Ciugud. 

Taxa de participare poate fi plătită și în contul RO89TREZ00221340250XXXXX deschis la 

Trezoreria Alba Iulia. 

 

Modalitatea de constituire a garanţiei de participare: 

1. Scrisoare de garanţie bancară în favoarea concedentului  

2. Achitare cu ordin de plată în contul: RO57TREZ0025006XXX000169 deschis la 

Trezoreria Alba Iulia; 

3. Plata în numerar la casieria Primăriei comunei Ciugud. 

 

Modalitatea de restituire a garanţiei de participare: Garanţia de participare se va restitui 

în maximum 3 zile lucrătoare de la data atribuirii contractului de concesiune, pe baza unei cereri 

adresate în acest sens de către concesionar. 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

 


