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HOTĂRÂREA NR.313 

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 5000 mp situată în Municipiul Mangalia, 

Acvatoriu Port Turistic, Lot 2, județul Constanța în vederea realizării obiectivului de investiții  

“ Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia” 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

 

Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre nr.225/28.07.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

 Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.41122/28.07.2020; 

 Raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului – Compartimentul Juridic, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R41122/01.09.2020; 

 Raportul Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R4112/01.09.2020; 

 Certificatul de urbanism nr.486/04.08.2020 emis în scopul: Informații generale privind reglementările 

urbanistice al zonei în vederea concesionării prin licitație public a terenului cu nr. cad.111867; 

 Certificatul de urbanism nr.154/03.03.2020 emis în scopul: Operațiuni notariale privind circulația imobiliară 

Dezmembrare imobil – Acvatoriu Port Turistic; 

 Act de dezmembrare autentificat sub nr.547/05.06.2020 de către B.I.N. Spătaru Dora-Maria; 

 Studiul de oportunitate întocmit de DESIGN PROIECT STUDIO SRL; 

 Raportul de evaluare întocmit de DOBROGEA EVAL în data de 22.06.2020; 

 Prevederile H.C.L. nr.73/30.04.2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului Acvatoriu Port Turistic în 

suprafață de 234458mp situat în Municipiul Mangalia, Acvatoriu Port Turistic, jud. Constanța; 

 Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Prevederile art.302-331 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ Partea a V-a- Secțiunea a 3-a- 

Concesionarea bunurilor proprietate publică; 

 Prevederile H.G. nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța – Anexa nr.3, poz.711; 

 Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Urbanism 

Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 

       În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) și  lit.c) coroborate cu alin.(4) lit.e), alin.(6) lit.4) și alin.(7) lit.k), art.139 alin. 

(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 5.000mp situată în Municipiul Mangalia, 

Acvatoriu Port Turistic, Lot 2, județul Constanța, având nr.cadastral 111867, C.F. nr.111867, în vederea realizării 

obiectivului de investiții “Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia”. 

 

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C Dobrogea Eval S.R.L  pentru suprafața de 5000 mp situat în 

Acvatoriu Port Turistic, Lot 2, Municipiul Mangalia, județul Constanța, pentru care întreaga responsabilitate revine 

evaluatorului care a întocmit raportul. 

 

Art.3 Se aprobă redevența anuală minimă pentru suprafața de 5.000mp situată în Municipiul Mangalia, Acvatoriu Port 

Turistic, Lot 2, județul Constanța, având nr.cadastral 111867, CF nr.111867, în cuantum de 16.503 euro/an. 

 

Art.4 Se aprobă durata concesionării prin licitație publică, pentru o durată/ perioadă de 25 ani începând cu data semnării 

contractului de concesiune, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor legale, cu condiția ca durata însumată 

să nu depășească 49 de ani. 
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Art.5 Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 5000 mp situată în 

Muncipiul Mangalia, Acvatoriu Port Turistic, Lot 2, județul Constanța, în vederea realizării obiectivului de investiții 

“Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia”, conform anexei nr.1, ce se constituie parte integrantă din prezentul act 

administrativ. 

 

Art.6 Se aprobă Documentația de Atribuire pentru organizarea licitației publice în vederea concesionării suprafeței de 

5000 mp apartinând domeniului public al municipiului Mangalia, în vederea realizării obiectivului de investiții “Zonă 

de agrement acvatic – Port Mangalia”, conform anexei nr.2, ce se constituie parte integrantă din prezentul act 

administrativ. 

 

Art.7 Se aprobă modelul cadru al contractului de concesiune, conform anexei nr.3, ce se constituie parte integrantă din 

prezentul act administrativ. 

 

Art.8 Contractul de concesiune va fi înregistrat în Cartea Funciară a Municipiului Mangalia, conform prevederilor 

art.305 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

Art.9 (1) Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia pentru stabilirea comisiei de licitație și comisiei de 

soluționare a contestațiilor prin dispoziție. 

(2) Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia să semneze constratcul de concesiune, precum și orice alte 

acte ce derivă din relația dintre Municipiul Mangalia și concesionar.  

 

Art.10 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 

specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 

Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința 

cetățenilor municipiului. 

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 18 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 23.12.2020 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.313/23.12.2020 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

în vederea stabilirii preţului de redevenţă pentru concesionarea unei suprafeţe de 5000mp din luciu de apă al 

Mării Negre, aferent Portului Turistic Mangalia în vederea amenajării unei zone de agrement  

 

  
Pentru buna desfășurare a activitățiilor turistice în municipiul Mangalia, 

 În vederea sporirii gradului de utilizare a spațiului prin organizarea și funcționarea unui parc acvatic în 

suprafață de 5000mp luciu de apă, situate în municipiul Mangalia, Acavtoriu Port Turistic, aparținând 

domeniului public al municipiului Mangalia; 

 În scopul lărgirii rețelei de activități recreative în municipiul Mangalia; 

 În scopul îmbunătațirii calităților serviciilor turistice în municipiul Mangalia; 

 Pentru sporirea veniturilor bugetului local; 

S-a elaborat prezentul Studiu care abordează oportunitatea inițierii procedurii de concesionare prin licitație 

publică a unei suprafețe de 5000mp din luciul de apă al Acvatoriului Portului Turistic, proprietate privată a 

municipiului Mangalia, în condițiile reglementate de preverile Ordonanței de Urgentă nr. 57/2019 – Cod 

Administrativ, articolul 308. 

 

CAP. I DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE 

CONCESIONAT 

 

Prezentul studiu s-a întocmit în temeiul O.U.G. nr. 57/2019 – Cod Administrativ, articolele 307, 308, 309, 310 

privind redevența, procedura administrativă de inițiere a concesiunii, studiul de oportunitate, conținutul caietului de 

sarcini, precum și Hotărârea Consiliului Local Mangalia nr. 206/24.11.2015 privind aprobarea regulamentului modului 

de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a Municipiului Mangalia. 

            Studiul cuprinde elementele esenţiale care justifică necesitatea concesionării și modalităţile înfăptuirii acesteia. 

             Bunul care urmează să fie concesionat este constituit dintr-o suprafață de 5 000mp, dintr-un total de 234 458mp, 

luciu de apă al Mării Negre, care aparţine domeniului public al municipiului Mangalia. 

Suprafaţa propusă spre concesionare, aparţine intravilanului, din categoria de folosinţă ape stătătoare. 

             Zona propusă pentru concesionare nu este situată în perimetrul unei Rezervații naturale. 

Portul Turistic Mangalia este singurul port turistic la Marea Neagră amenajat cu fonduri europene 

nerambursabile destinat ambarcaţiunilor de agrement, la standarde tehnice şi de calitate europene care îi vor permite 

includerea în cele mai prestigioase reţele de porturi turistice mediteraneene şi la Marea Neagră. Rezultatul final al 

proiectului este o marină modernă, amenajată după o concepţie care îmbină particularităţile zonei cu toate avantajele 

specifice, în liniile prescripţiilor generale privind o amenajare portuară, prescripţii respectate de toate marile porturi 

turistice din zonă. 

Unul dintre proiectele de mare anvergură implementate la Mangalia a fost realizarea Portului turistic şi de 

agrement. Accesul direct de pe chei, legătură directă cu orașul, poziţionarea într-un spaţiu ferit de vânturi puternice şi 

furtuni, zona întinsă potrivită pentru sporturile nautice, toate aceste trăsături transformă Mangalia într-un al doilea 

Monte Carlo şi unul dintre cele mai mari porturi turistice din zona Mării Negre. 

Organizarea internă a funcțiunilor în portul turistic constă în: 

 Zonă parcare turiști și platformă pentru întreținere ambarcațiuni: parcare asfaltată cu 99 de locuri pentru 

turiști, încadrată cu borduri și spațiu verde; parcare betonată cu 40 de locuri pentru proprietarii de bărci; 

mobilier urban și iluminat Ambiental; 

 Zonă promenadă și acces la pontoane; 

 Zonă promenadă și acces plajă. 

 

CAP. II MOTIVE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ŞI DE MEDIU CARE JUSTIFICĂ 

REALIZAREA CONCESIUNII 

 

               În condiţiile extinderii autonomiei economico – financiare a unităţilor administrativ teritoriale, realizarea unor 

venituri cât mai mari şi diversificarea surselor acestora capătă o importanţă tot mai mare. 

 Concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a municipiului Mangalia constituie o sursă permanentă 

şi sigură de venituri pentru bugetul municipiului. 
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 Luciul de apă în suprafață de 5000mp care urmează a fi concesionat face parte din Acvatoriu Port Turistic (în 

suprafață totală de 234 458mp), aferent Portului Turistic Mangalia. 

               Concesionarea terenului sus menționat este indicată de următoarele motive de ordin economic, financiar, 

social și de mediu: 

 

1. MOTIVAȚIA PENTRU COMPONENTA ECONOMICĂ 

 Administrarea eficientă pe termen lung a domeniului public al municipiului Mangalia pentru atragerea de 

venituri suplimentare la bugetul municipiului precum și dezvoltarea economică a zonei. 

 Asigurarea unei politici unitare la nivelul Consiliului Local Mangalia în privința gestionării durabile a resursei; 

 Asigurarea întreținerii corespunzătoare a acvatoriului și ridicarea potențialului productiv al acestora fără 

cheltuieli din partea Consiliului Local Mangalia; 

 Monitorizarea riguroasă a amenajărilor de agrement folosite; 

 Posibilitatea creării de noi locuri de muncă (personalul necesar pentru activitățile impuse de activitate). 

 

 2. MOTIVAȚIA PENTRU COMPONENTĂ FINANCIARĂ 

 Concesionarera luciului de apă sus menționat, constituie prin redevența stabilită prin contract, o sursă sigură, 

permanentă și garantată de venituri la bugetul municipiului Mangalia, sursă importantă în previzionarea pe 

termen lung în planificarea veniturilor. 

 Totodată, concesionarul va suporta integral costurile legate de conservarea, întreținerea și exploatarea luciului 

de apă concesionat. 

 Alt considerent de ordin financiar în concesionarea luciului de apă este dat de realizarea investițiilor necesare 

administrării, reducerea cheltuielilor concedentului prin preluarea acestora în sarcina concesionarului. 

 Beneficiarul contractului va plăti inclusiv impozitele și taxele aferente imobilului concesionat. 

 

3. MOTIVAȚIA PENTRU COMPONENTĂ SOCIALĂ 

 Din punct de vedere social, se creează locuri de muncă şi se pot impulsiona activităţi conexe (transport, 

divertisment, agrement) care să contribuie la dezvoltarea zonei şi a localităţii Mangalia. 

 Îmbunatăţirea spectului urbanistic al zonei prin completarea funcţiunilor existente.  

 În scopul exploatării cât mai eficiente a acvatoriului, prin procedura de licitație, sunt create și asigurate 

condițiile unui cadru transparent competițional între potențialii concesionări ce activează în același domeniu 

de activitate, în vederea atribuirii contractului de concesiune. 

 

4. MOTIVAȚIA PENTRU COMPONENTĂ DE MEDIU 

 

             Din punct de vedere al mediului, concesionarea stopează fenomenul de degradare al amenajărilor existente, 

creându-se resursele necesare îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi creşterii potenţialului productiv al apelor. 

             Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecția 

mediului pe întreaga durată a contractului de concesiune și pentru a obține toate aprobările și 

avizele/acordurile/autorizațile necesare cerute de legislația de mediu pentru utilizarea bunului/bunurilor concesionat/e, 

efectuării investițiilor asumate, precum și altor activități strict aferente folosinței bunului/bunurilor concesionat/e. 

- Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului și 

subsolului) și biotici (florei și faunei) în perimetrul acvatoriului; 

             Concesionarul are obligația ca pentru lucrările/activitățile ce le va desfășura pe suprafață 

concesionată să solicite și să obțină de la autoritatea de mediu, actele de reglementare specifice; 

- Respectarea H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor; 

- Obținerea celorlalte avize/acorduri/autorizații necesare, după caz; 

- Se interzice cultivarea de plante dăunătoare, narcotice sau care aduc prejudicii mediului; 

- Se interzice cultivarea plantelor modificate genetic; 

- Respectarea drepturilor proprietarilor / administatorilor de bunuri din zonă; 

             Concesionarii, prin programul de investiții prezentat în cadrul procedurii de licitație și agreat de concedent prin 

contractul de concesiune, vor trebui să exploateze suprafața de luciu de apă în conformitate cu acestea. 

             Concesionarii, vor trebui să efectueze la timp și în condiții optime lucrările de amenajare și 

întreținere a luciului de apă. 

              Periodic, în funcție de tipul de lucrări efectuate, concesionarul va aduce la cunostință Consiliului Local 

Mangalia tipurile de lucrări ce urmează să le efectueze, perioada în care va realiza respectivele lucrări precum și lista 

inputurilor folosite. 

  

CAP. III NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI 

 

            Redevența trebuie să stimuleze producţia şi să asigure un nivel garantat de venituri pentru bugetul municipiului 

Mangalia. 

            Redevența se stabilește în baza unui raport de evaluare întocmit prin grija concedentului.  
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CAP. IV PROCEDURA UTILIZATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE 

CONCESIUNE 

 

            Se propune aplicarea metodei de concesionare prin licitație publică, în scopul asigurării accesului unui număr 

cât mai mare de ofertanți – concesionari potențiali, precum și pentru formarea unui preț de piață cât mai real al nivelului 

redevenței. 

            Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

            Contractele de concesiune se vor încheia în urma unor proceduri de licitație publică, organizate separat pentru 

atribuirea fiecarei suprafețe de luciu de apă. 

            Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică sunt: 

a. Transparența – punerea la dispoziție tuturor celor interesați, a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii 

pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; 

b. Tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de 

atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica; 

c. Proporționalitatea – orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare 

naturii contractului; 

d. Nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea 

participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, potrivit 

condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care Romania este parte; 

e. Libera concurență – asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura 

de atibuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor 

internationale la care România este parte. 

 

CAP. V DURATA ESTIMATĂ A CONCESIUNII 

 

             Luciul de apă în suprafață de 5000mp, se concesionează pe o durată de 25 ani pe bază de contract încheiat în 

conformitate cu legea română, persoanelor fizice și juridice de drept privat, române sau străine. 

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat în 

formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depaşească 49 de ani. 

           Durata concesionării suprafeței de luciu de apă va fi condiționat de avizele anuale și a asiguratorilor de 

răspundere civilă. 

 

CAP. VI TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE 

CONCESIONARE 

 

               Potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019, realizarea procedurii de concesionare, începând cu publicarea 

anunțului de licitație și până la încheierea contractelor de concesiune, necesită o perioadă minimă de aproximativ 90 

de zile. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
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Anexă nr.2 la H.C.L. nr.313/23.12.2020 

 

 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 

 pentru organizarea licitației publice în vederea concesionării  imobilului 

 aparţinând domeniului  public al Municipiului Mangalia 

 

1. Informații generale privind concendentul, precum: numele/denumirea, codul numeric personal/codul de 

identificare fiscală/altă formă de înregistrare, adresa/sediul, datele de contact, persoana de contact; 

2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare; 

3. Caietul de sarcini; 

4. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor; 

5. Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, 

precum si ponderea lor; 

6. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

7. Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL 

 

Municipiul  Mangalia, cu sediul în Mangalia, Sos Constantei, nr.13,  Cod fiscal 4515255, cont 

RO08TREZ23321A300530XXXX deschis la Trezoreria municipiului Mangalia, telefon 0241/751060, fax 

0241/755606, e-mail: secretariat@primaria.mangalia.ro  

 

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA   

PROCEDURII DE CONCESIONARE 

 

A. Procedura licitației publice 
1. În cazul acestei proceduri, concedentul are obligația să publice anunțul de licitație în Monitorul Oficial al 

României, partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de internet. 

2. Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru 

depunerea ofertelor. 

3. Persoana interesată are dreptul de a solicita si de a obține documentația de atribuire. Documentația de 

atribuire, pe suport de hârtie, se pune la dispoziția persoanei interesate, care a înaintat o solicitare în acest sens,  în 

termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul concedentului. 

Prețul stabilit pentru obținerea documentației de atribuire este de 150 lei, achitat la casieria Primăriei Municipiului 

Mangalia. 

4. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.  

5. Concedentul are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. Concedentul are obligația de a transmite 

răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate, care au obținut documentația de atribuire, 

fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. Concedentul are obligația de transmite răspunsul 

la orice clarificare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. În cazul în care 

solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, concedentul are obligația să răspundă la solicitarea de clarificare 

în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de 

către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

6. Pentru desfășurarea procedurii licitației publice este obligatoriu depunerea a cel puțin 2 oferte valabile. În 

situația în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile concedentul este 

obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație. 

7. După primirea ofertelor, în perioada anunțată și înscrierea lor în ordinea primirii la registratura Municipiului 

Mangalia, plicurile închise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituită prin Dispoziția Primarului 

Municipiului Mangalia sau prin H.C.L. 

8. Ședința de deschidere a plicurilor este publică. 

9. După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea 

documentelor și datelor cerute în „Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor” și întocmește un 

proces verbal în care se menționează rezultatul analizei. 

mailto:secretariat@primaria.mangalia.ro
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10. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea procesului verbal care 

consemnează operațiunile descrise la pc. 9 de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți, numai dacă 

există cel puțin 2 oferte valabile. 

11. În cazul în care nu există cel puțin 2 oferte valabile comisia de evaluare va întocmi un proces verbal care va 

constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmând a se repeta procedura de licitație publică deschisă 

în termen de 30 de zile. 

12. Criteriile de atribuire a contractului de concesiune este sunt: 

 cel mai mare nivel al redevenței; 

 capacitatea economico-financiară a ofertanților; 

 protecția mediului înconjurător; 

 condiții specifice impuse de natura bunului concesionat. 

13. Pentru determinarea ofertei câștigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire prevăzut în 

documentația de atribuire.  

14. Pe parcursul procedurii de licitație, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror 

clarificări și completări necesare. 

15. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare concedentul o transmite 

ofertanților vizați. 

16. Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 

acesteia. 

17. În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul comisiei întocmește un proces verbal în 

care menționează ofertele valabile, oferta declarată câștigătoare, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și 

motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. 

18. În baza procesului verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la pc. 17, în termen de o zi lucrătoare,  comisia 

de evaluare întocmește un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare și operațiunile de evaluare, 

elementele esențiale ale ofertelor depuse și motivele alegerii ofertantului câștigător sau, în cazul în care nu a fost 

desemnat nici un câștigător, cauzele respingerii, pe care îl comunică concedentului. 

19. După primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, în termen de 3 zile lucrătoare informează în 

scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător si  ofertanții ale căror oferte au fost respinse, indicând 

motivele care au stat la baza respingerii. 

20. În cazul în care licitația publică nu a condus la desemnarea unui câștigător se va consemna această situație 

într-un proces verbal și se va organiza o nouă licitație. 

21. În cazul organizării unei noi licitații, procedura este valabilă în situația în care a fost depusă cel puțin o ofertă 

valabilă. Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație. 

22. În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, 

concedentul anulează procedura de licitație. 

  

B. Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune 

 Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, înainte de data 

transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si anterior încheierii contractului dacă sunt 

îndeplinite: 

a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau 

omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică : transparența, tratamentul egal, proporționalitatea, nediscriminarea, libera concurență, prevăzute la art.311 din 

OUG nr.57/2019. 

b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, 

la încălcarea principiilor prevăzute la art.311 din OUG nr.57/2019. 

 

3. CAIETUL  DE  SARCINI   

 

3.1 Informații generale privind obiectul concesiunii 

 

3.1.1 Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv OUG nr.57/2019 

–Codul Administrativ. 

  

3.1.2 Descrierea și identificare bunului care urmează să fie concesionat 

Obiectul concesionării constă în transmiterea pe perioada determinată unei suprafețe de 5000 mp, dintr-un total 

de 234.458 mp, luciu de apă al Mării Negre, care aparține domeniului public al Municipiului Mangalia, identificat în 

planul de situație anexat care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 

Luciul de apă aparține domeniului public al  Municipiului Mangalia, identificat conform planului de situație 

anexat, este intravilan din categoria de folosință ape stătătoare și nu este situat în perimetrul unei Rezervații naturale. 

Luciul de apă este liber de sarcini, conform extrasului de carte funciară pentru informare.  

 



8 

 

 

3.1.3 Destinația bunului ce face obiectul concesiunii 
Luciul de apă  ce face obiectul prezentei licitații va fi concesionat către persoane fizice sau juridice, române ori 

străine care adjudecă licitația publică și pot asigura organizarea și funcționarea unei zone de agrement acvatic, ce 

promovează activitatea fizică oferind atât adulților cât și copiilor o modalitate inedită de a-și petrece timpul liber. 

Zona de agrement acvatic va cuprinde jocuri gonflabile de agrement pe apă (tobogan simplu, parc acvatic, 

trambulină pe apă, balansoar gonflabil, piramidă gonflabilă etc) . 

Zona de agrement acvatic va fi sistematizată printr-un proiect care să evidențieze diferitele subansamble cu 

caracteristicele lor specifice (stabilitate și securitate în exploatare, fiabilitate, justă utilizare a spațiului). 

Ofertantul câștigător își asumă obținerea autorizațiilor de funcționare legale.  

Prestarea serviciilor de organizarea și funcționare a unei zone de agrement acvatic se face de către operatorii 

care îndeplinesc criteriile solicitate prin documentația de atribuire și cu respectarea prevederilor legale prevăzute de  

Legea nr. 107/1996- Legea apelor actualizată cu modificările cu modificările și completările ulterioare.  

 

3.1.4 Condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu 

3.1.4.1 Concesionarul nu va putea subconcesiona bunul ce face  obiectul concesiunii. 

3.1.4.2 Investițiile necesare scopului pentru care a fost concesionat bunul, se vor realiza numai în baza unei Autorizații 

de construire însoțită de toate avizele cerute de lege. 

3.1.4.3 Menținerea cu strictețe a condițiilor cerute de reglementările legale în vigoare. 

3.1.4.4 Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea exploatării în siguranță a bunului concesionat. 

 

3.2 Condițiile generale ale concesiunii 

3.2.1 Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii  

În derularea concesiunii bunul preluat de concesionar îl constituie suprafața de 5000 mp, dintr-un total de 

234.458 mp, luciu de apă al Mării Negre, care aparține domeniului public al Municipiului Mangalia, identificat în 

planul de situație anexat CF 111867 nr.cadastral.111867. 

La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune luciul de apă concesionat, se va reîntoarce în posesia 

concedentului în mod gratuit și liber de sarcini. 

3.2.2. Obligațiile privind protecția mediului și protecția apelor, stabilite conform legislației în vigoare 
Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare și Legea nr. 107/1996- Legea apelor, actualizată cu modificările cu modificările și completările 

ulterioare. 

3.2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență 
Prin încheierea și semnarea contractului de concesiune concesionarul își asumă răspunderea exploatării în 

regim de continuitate și permanență a luciului de apă concesionat, pe durata aprobată prin studiul de oportunitate. 

3.2.4  Interdicția subconcesionării bunului concesionat/ posibilitatea subconcesionării, după caz. 
După adjudecarea licitației și încheierea contractului de concesiune, concesionarul nu poate subconcesiona sau 

închiria bunul. 

3.2.5 Condițiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii 
Se interzice închirierea în tot sau în parte a terenului concesionat. 

3.2.6 Durata concesiunii 
Durata concesionării este cea aprobată prin studiul de oportunitate, maxim 25 de ani cu posibilitate de 

prelungire conform prevederilor legale, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani. Concesiunea decurge 

de la data semnării și înregistrării contractului. Obligația plății redevenței începe de la această dată. 

3.2.7. Redevența minimă anuală și modul de calcul al acesteia 
Baza de pornire a licitației publice este redevența minimă stabilită prin raportul de evaluare, respectiv:16.503 

EURO/an. 

3.2.8 Natura si cuantumul garanțiilor solicitate de concedent 
a) În vederea participării la licitație ofertanții sunt obligați să depună garanția de participare la licitație. 

Ofertanților necâștigători li se restituie garanția de participare în termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea 

ofertantului câștigător în urma unei cereri de restituire. 

Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de către concedent și se consideră avans 

în totalul redevenței datorate pentru primul an de concesiune. 

Ofertantul va pierde garanția de participare la licitație  în următoarele situații: 

a) dacă ofertantul își retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia 

b) în cazul ofertantului câștigător dacă acesta nu se prezintă în termen de 20 de zile de la data la care concedentul 

a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale pentru semnarea contractului de concesiune. 

Garanția de participare la licitație se poate depune la Trezoreria Mangalia cu ordin de plată în contul nr. 

RO72TREZ2335006XXX000030, CIF 4515255  sau la casieria Primăriei municipiului Mangalia cu numerar. 

 

Valoarea garanției de participare la licitație reprezintă  50 % din valoarea redevenței anuală. 
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Se va plăti în lei la cursul BNR din data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate în 

vederea publicării.  

 

nr. 

crt. 
Carte funciară 

Teren cu nr. 

cadastral 
Suprafata, mp 

Garantie de 

participare – 50 %  

din redeventa 

anuală (eur) 

1 111867 111867 5000 8.251,5 

 

b) Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune 

să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 10% din redevența datorată pentru un an de exploatare. 

 

3.2.8 Condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii 
Pentru bunul care face obiectul prezentului caiet de sarcini nu se impun condiții speciale, acesta nu se află în 

interiorul unei arii protejate, iar pentru imobilul respectiv nu sunt impuse acordurile și convențiile internaționale la care 

România este parte. 

Pentru protecția mediului și protecția muncii nu sunt necesare condiții speciale ci numai condiții impuse de 

activitatea ce urmează să se desfășoare în obiectivul care se va realiza prin grija concesionarului. 

 

3.3 Condiții de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinescă ofertele 
3.3.1.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu 

prevederile OUG nr.57/2019. 

3.3.2. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile calculată de la data deschiderii ofertelor.  

 

3.4 Clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune 

 

1) Contractul de concesiune încetează în următoarele situații: 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, dacă părțile nu convin, 

în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii; 

b) în cazul exploatării, în condițiile contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, a bunurilor  

consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, imposibilitatea continuării exploatării acestora înainte de 

expirarea duratei stabilite a contractului; 

c)în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent; 

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata 

unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar;  

f) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a 

concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri. 

g) în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art.325 din OUG 

nr.57/2019, în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere 

și fără nici o altă formalitate. 

 

2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în 

deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de sarcini. 

 

4. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI  

PREZENTARE A OFERTELOR 

 

1. Ofertele se redactează în limba română. 

2. Ofertanții transmit ofertele lor,  la adresa şi până la data de ____, ora_______, stabilite în anunțul de licitație, 

în 2 plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor în registrul de 

oferte al concedentului, precizându-se data și ora depunerii.  

3. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 

4. Oferta depusă la o altă adresă a concedentului, decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru 

depunere se returnează nedeschisă. 

5. Fiecare ofertant depune o singură ofertă, într-un exemplar.  

6. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de 

90 de zile.  

7. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor. 

8. ELEMENTE DE PREȚ 
       8.1 Prețul minim al redevenței de pornire al licitației este cel stabilit prin raportul de evaluare si aprobat prin 
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H.C.L. nr.313/23.12.2020. 

       8.2 Plata redevenței se va face anual până la 01 aprilie  a fiecărui an. Pentru neplata la termen a redevenței se 

datorează majorări de întârziere conform prevederilor contractului de concesiune, dar nu mai mult de 5% din redevența 

anuală. Neplata redevenței în termen de 90 zile de la expirarea termenului plății concesiunii dă dreptul concedentului 

de a rezilia contractul de concesiune. 

       8.3 Valoarea garanției de participare la licitație este de 8.251,5 Euro plătibili la cursul BNR din ziua depunerii 

garanției.  

Valoarea garanției de participare la licitație reprezintă  50 % din valoarea redevenței anuale stabilită pentru imobil. 

       8.5 În termen de 90 de zile de la semnarea contractului concesionarul are obligația să depună cu titlu de garanție 

o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligației de plată către concedent și anume 10% din valoarea redevenței 

datorată pentru primul an de exploatare. 

8.6.1 Prețul documentației de atribuire: 150 lei. 
9. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii:   

Concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 5.000 mp din luciul de apă al Mării Negre, aferent 

Portului Turistic în vederea realizării obiectivului de investiții „Zonă de agreement acvatic –Port Mangalia” și 

mențiunea: 

        „A nu se deschide înainte de data _____ ora:________”  (data si ora deschiderii ofertelor stabilite în anunțul 

de licitație) și va conține următoarele documente: 

 

pentru Persoane juridice: 
- o fisă cu informații privind ofertantul semnată de ofertant- formular F2 

- declarație de participare semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări- formular F3 

- certificat de înmatriculare emis de  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în raza căruia se 

află sediul social al ofertanului - copie conform cu originalul. 

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului cu maxim 30 zile calendaristice înainte de data 

stabilită pentru depunerea ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu este în stare de faliment, lichidare judiciară, 

nu a comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele anterioare, reglementate prin lege. Forma de prezentare: original sau 

copie legalizată. 

- actul constitutiv actualizat- copie conform cu originalul. 

- acte doveditoare privind achitarea documentației de atribuire (chitanță) 

- documentul de plată  a garanției de participare la licitație (ordin de plată, chitanță) 

- dovada bonității- bilanțul contabil cel mai recent cu dovada înregistrării la ANAF, iar pentru societăți nou 

înființate cea mai recentă balanță. 

- certificat fiscal privind achitarea obligațiilor de plată față de bugetul local eliberat de compartimentul de 

specialitate din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială activează ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, din 

care să reiasă că ofertantul nu are obligații restante de plată a impozitelor și taxelor locale. Forma de prezentare: original 

sau copie legalizată 

- certificatul  privind plata  obligațiilor către bugetul general consolidat al statului valabil la data deschiderii 

ofertelor, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice - ANAF, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are 

obligații restante de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, etc. Forma de prezentare: original sau copie legalizată 

- declarație pe propria răspundere că nu este în procedura de reorganizare sau de lichidare judiciară- formularul 

F4 

- împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acestuia. 

10. Plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, domiciliul sau 

sediul social al acestuia, terenul pentru care depune oferta (localitate, stradă, număr, suprafață, număr cadastral, 

carte funciară)   si va cuprinde:  

       10.1  Oferta tehnico- economică în conformitate cu prevederile din Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini 

şi alte obligații pe care  ofertantul şi le asumă, explicate detaliat, fără ștersături sau adăugiri si va cuprinde: 

a) Termenul în care se va realiza proiectul tehnic si detaliile de execuție. 

b) Durata de realizare a investiției 

c) Durata concesionării; 

d) Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul se obligă să folosească bunul care face obiectul 

concesiunii (terenul), pentru destinația prevăzută în Caietul de sarcini, cu respectarea legislației în vigoare şi a cerințelor 

din Caietul de sarcini; se va menționa totodată că ,,Declar pe propria răspundere cunoscând prevederile codului penal, 

că cele menționate în prezenta declarație, sunt corecte şi corespund  realității” 
e) Măsurile de mediu pe care le va lua; 

f) Proiectul de contract, semnat şi ștampilat (însușit). Contractul  se va completa  cu  obligațiile  şi clauzele 

stabilite în prezentul Caietul de sarcini şi dispozițiile aplicabile din H.C.L. nr. 313/2020 prin care s-a aprobat contractul-

cadru de concesiune pentru o suprafață de 5.000 mp din luciul de apă al Mării Negre, aferent Portului Turistic în vederea 

realizării obiectivului de investiții „Zonă de agreement acvatic –Port Mangalia”. În cazul în care se dorește completarea 

sau modificarea clauzelor obligatorii suplimentare, acestea se vor stabili la încheierea contractului cu acordul pârților. 
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    10.2  Oferta financiară va cuprinde:  

    a) valoarea redevenței- Formularul F6 

    Redevența = __________ euro/an.  

    Plata redevenței, se va efectua în lei, la cursul comunicat de B.N.R., la data efectuării plății. 

    b) declarație pe proprie răspundere- Formularul F5 

  

5. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE  PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE 

PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE,  

PRECUM ȘI PONDEREA LOR 

 

5.1 Criteriile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sunt următoarele : 

 a) cel mai mare nivel al redevenței; 

 b) capacitatea economic-financiară a ofertanților; 

 c) protecția mediului înconjurător; 

 d) condiții specifice impuse de natura bunului concesionat. 

 

Factor de evaluare Pondere 

cel mai mare nivel al redevenței 40% 

capacitatea economic-financiară a ofertanților 20% 

protecția mediului înconjurător 10% 

condiții specifice impuse de natura bunului concesionat 30% 

  

 Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:  

 

a) Punctaj pentru valoarea redevenței 

Ofertantul care prezintă cea mai mare valoare a redevenței, obține punctajul maxim, respectiv 40 puncte.În 

ordine descrescătoare, punctajele aferente fiecărei oferte se vor calcula după formula : 

 Punctaj pentru val. redevenței =  redevență maxim ofertată/    x    40 

             redevență ofertată  

 

b) Punctaj pentru capacitatea economic-financiară a ofertanților 

Ofertantul care prezintă cea mai mare cifră anuală de afaceri sau cel puțin egală cu dublul  

 

redevenței anuale stabilite, obține punctaj maxim, respectiv 20 puncte. În ordine descrescătoare, punctajele 

aferente fiecărei oferte se vor calcula după formula : 

 Punctaj ptr. capacitatea ec. financiară = cifra afaceri maximă        x  20 

            cifra afaceri prezentată  

 

 

c) Punctaj pentru protecția mediului înconjurător 

Ofertantul care are cea mai mare valoare imobilizată în dotări necesare protecției mediului pentru decolmatarea 

și igienizarea luciului de apă obține punctajul maxim respectiv 10 puncte. În ordine descrescătoare, punctajele 

aferente fiecărei oferte se vor calcula după formula : 

 Punctaj pentru protecția mediului = valoarea maximă imobilizată în dotări ofertată   x  10 

       Valoarea imobilizată în dotări 

 

d) Punctaj pentru condiții specifice impuse de natura bunului concesionat 

Ofertantul care prezintă  proiectul ce evidențiază criteriile: 

 justă utilizare a spațiului,  

 stabilitate, securitate în exploatare  

 fiabilitate  

obține punctajul maxim respectiv 30 puncte. 

Fiecare cerință = 10 pct. 

   

Concedentul are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în 

documentația de atribuire. 

În cazul în care doi ofertanți au punctaje egale, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut 

pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face 

în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor. 

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 
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Membrii comisiei de evaluarea au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și a 

documentelor cuprinse în ofertele analizate. 

 

6. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 

 

6.1   Litigiile apărute între pârți, se vor soluționa pe cale amiabilă. 

6.2  In caz contrar, soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și 

încetarea contractului de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 

Constanța, în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului. 

6.3 Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform 

prevederilor legale.  

 

7. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

 

Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și cuprinde 

partea reglementară, clauzele prevăzute în caietul de sarcini , precum şi cu următoarele clauze:  

 

7.1 Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi permanență a bunului 

proprietate publică ce face obiectul concesiunii potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 

7.2 Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii. 

7.3 Este interzisă subconcesionarea, în tot sau în parte, unei terțe părți a terenului ce face obiectul prezentului contract. 

De asemenea, se interzice închirierea în tot sau în parte a terenului concesionat. 

7.4 Concesionarul este obligat să plătească redevența. 

7.5 Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protecția mediului, 

protecția muncii, condiții de siguranță, etc.). 

7.6 La încetarea contractului de concesiune, prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituite 

concedentului în deplină proprietate terenul împreună cu toate investițiile realizate pe acesta. 

7.7 Drepturile şi îndatoririle pârților se stabilesc prin contract. 

7.8 Obținerea tuturor avizelor necesare pentru realizarea investiției cad în sarcina concesionarului. Concesionarul este 

obligat să prezinte spre consultare concedentului proiectul investiției, iar eventualele observații sunt obligatorii în 

măsura în care se pot realiza din punct de vedere tehnic şi financiar. 

7.9 Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnice – edilitare şi obținerea acordului de la deținătorii acestora 

privesc pe concesionar. 

7.10 Concesionarul este obligat, pe perioada concesionării să mențină destinația terenului în scopul în care a fost 

concesionat. 

7.11 Concedentul are dreptul, prin împuterniciții săi să urmărească modul de desfășurare al lucrărilor de investiții, în 

vederea realizării obiectivului propus şi încadrarea în termenul de realizare a investiției stabilit prin actul de concesiune 

7.12 Concesionarul este obligat să solicite emiterea avizelor necesare pentru realizarea investiției si să înceapă investiția  

în termen de cel mult un an de la data obținerii actului de concesionare a terenului, în caz contrar concesionarea îşi 

pierde valabilitatea; 

 

8. DISPOZIȚII FINALE 

 

8.1 Prezenta Documentație de atribuire, se completează după caz, cu legislația în vigoare referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 

8.2 Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației deschise se vor depune la registratura Primăriei 

municipiului Mangalia, în termen de 48 de ore de la data comunicării rezultatului procedurii de licitație, iar comisia de 

soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

înregistrării acestora. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

DRAGOȘ ANGELESCU 
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Model scrisoare de înaintare- FORMULAR 1   

 

 

OPERATORUL ECONOMIC                                         înregistrat la sediul concendentului MUNICIPIUL 

MANGALIA (denumirea/numele) 

                    nr__________________data_____________________ora ______ 

....................................... 

      

        

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

           Către .......................................................................... 

(denumirea concedentului şi adresa completă) 

 

 

Ca urmare a anunțului publicitar din ............... (ziua/luna/anul), publicat în ……………………………… privind 

aplicarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de concesiune în vederea realizării obiectivului 

de investiții “ Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia” noi  ......................................, (denumirea/numele 

operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 Pachetul/plicul exterior  sigilat şi marcat în mod vizibil, conținând în original : 

1. Documente privind îndeplinirea cerințelor de eligibilitate, conform  

Instrucțiunilor privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor. 

2. Plicul interior, conținând: 

a) oferta tehnico-economică, conform Instrucțiunilor privind modul de elaborare şi prezentare a 

ofertelor. 

b) oferta financiară, conform Instrucțiunilor privind modul de elaborare şi  

prezentare a ofertelor. 

 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

 

Data completării ............................. 

 

                                                       

 

Cu stimă, 

                                                                           Operator economic, 

                                                                            

.................................... 

                                                                        (semnătura autorizată) 
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FORMULARUL 2 

     Operator economic 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

Îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate  

Pentru atribuirea contractului de concesiune în vederea realizării obiectivului de investiții 

 “ Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia” 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _____________________________* 

 (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________ 

       (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____________________________ 

                                                 (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piaţă a afacerilor: 

 

9. Cifra de afaceri în ultimii 3 ani: 

________________________________________________________________________________ 

                                                           Cifra de afaceri anuală                             Cifra de afaceri anuală 

                 Anul                                         la 31 decembrie                                       la 31 decembrie 

                                                                     (mii lei)                                                (echivalent euro) 

_________________________________________________________________________________ 

1.  2017 

_________________________________________________________________________________ 

2.  2018 

_________________________________________________________________________________ 

3.  2019 

_________________________________________________________________________________ 

 Media anuală: 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. certificate constatatoare în termen privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor 

către stat şi a celor locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurări sociale de stat valabile la data deschiderii ofertelor( 

formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), din localitatea unde îşi are 

sediul ofertantul, în original sau copie legalizată** 

 

Operator economic, 

_______________ 

(semnatura autorizată) 

 

*Se va depune copie conform cu originalul a certificatului de înmatriculare/înregistrare 

**Se vor depune în original sau copie legalizată formularele tip eliberate de autorităţile competente, valabile la data 

deschiderii ofertelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

FORMULARUL 3 

     Operator economic 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE 

Pentru atribuirea contractului de concesiune în vederea realizării obiectivului de investiții 

 “ Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia” 

Către, 

 _________________________________________________________  

 

Urmare a anunţului publicitar publicat apărut în publicaţia ____________________________ din data de 

__________________  

 

Prin prezenta,  

Noi, ___________________________________________________________ 

                              (denumirea ofertantului)  

ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru atribuirea contractului de concesiune 

în vederea realizării obiectivului de investiții “ Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia” organizată în şedinţa 

publică la data de _________________ de  Municipiului Mangalia.  

Am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, de condiţiile pentru încheierea sau încetarea 

contractului, de condiţiile respingerii ofertei, de  condiţiile de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute 

în documentaţia de licitaţie şi ne asumăm responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite.  

 

Oferta noastră este valabilă  până la data de ___________________________  

 

 La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea ofertelor din partea noastră va participa 

_______________________________________________ legitimate cu BI/CI serie ______ 

nr.___________________* care este autorizat să ne reprezinte şi să semneze actele încheiate cu această ocazie. 

 

Data _______________                                                                           Operator economic, 

                                                                        _______________ 

                                                                                                             (semnatura autorizată) 

 

*Se va ataşa copie după actul de identitate şi formularul privind protecţia datelor personale 
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       Îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate- FORMULARUL 4 

 

 

  

 

     Operator economic 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie pe propria răspundere 

Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de Legea nr.85/2014 

 

 

 

 

Subsemnatul _____________________________ reprezentant legal al __________________________ cu 

sediul în _____________________________, nr. de înregistrare la ORC ____________________  cod fiscal 

__________________________  declar pe propria răspundere că SC _____________________________ nu se află în 

nici una dintre situațiile prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

Operator economic, 

_______________ 

(semnătură autorizată) 
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                                          Modul de prezentare a ofertei financiare - FORMULARUL 5 

      

     

 

 

 

 Operator economic 

 _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

Declaraţie pe propria răspundere 

 

 

 

Subsemnatul _____________________________ reprezentant legal al  

SC._____________________________ cu sediul în _____________________________, cod fiscal 

__________________________ nr. de înregistrare la ORC ______________________,  declar pe propria răspundere 

că : 

 Conţinutul ofertei depuse a fost stabilit în mod independent, fără consultarea, comunicarea sau realizarea 

unei înţelegeri cu un alt concurent referitor la preţurile  ofertate, intenţia de a depune o ofertă sau metodele 

ori elementele utilizate pentru stabilirea preţurilor ofertate; 

 Preţurile din ofertă nu au fost şi nu vor fi divulgate de către ofertanţi, direct sau indirect, oricărui alt ofertant 

ori competitor anterior deschiderii ofertelor(atunci când ofertele se depun în plic închis), respectiv anterior  

atribuirii contractului 

( în cazul în care se utilizează procedura de negociere); 

 Nu am încercat şi nu voi încerca să determinăm alţi operatori să depună sau să nu depună o ofertă; 

 Îmi este cunoscut faptul că participarea cu oferte trucate la licitaţie sau la orice alte forme de concurs de 

oferte constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii concurenţei 

nr.21/1996 republicată. 

 

 

 

Operator economic, 

_______________ 

(semnatura autorizată) 
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          OFERTANT                                                                                  FORMULARUL  6 

  ___________________ 

                                                        

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorității contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului  

____________________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate  

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerințele cuprinse in documentația mai sus menționată, sa plătim pentru  atribuirea contractului de 

Concesiune în vederea realizării obiectivului de investiții “ Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia”, număr 

cadastral ___________________, număr carte funciara_____________________, redevența în sumă de  

____________________lei,  (suma în litere și în cifre). 

   

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să realizăm investiția  in graficul de 

timp anexat. 

 

 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________zile, respectiv până la 

data de ___________________________, și 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Până la încheierea si semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreuna cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între 

noi. 

 

5. Alături de oferta de baza: 

     _ 

    |_|   depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar 

"alternativă"; 

     _ 

    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 

            (se bifează opțiunea corespunzătoare) 
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6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim 

garanția  în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. 

 

 

7. Înțelegem că nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți 

primi. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

 

 

____________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să  

 

semnez  __________________ oferta pentru și în numele  

                                          (semnătură) 

____________________________________. 

(denumirea/numele ofertantului) 
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   Anexa nr.3 la H.C.L. nr.313/23.12.2020 

 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

- model orientativ – 

 

I. Părţile contractante 

Între  MUNICIPIUL MANGALIA cu sediul în Mangalia, str. Sos. Constantei, nr.13, jud. Constanta,  

reprezentat prin PRIMAR dl. RADU CRISTIAN,  în calitate de concedent,  

şi  

.................................., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul 

constitutiv al agentului economic) ..............................., cu sediul principal în ...................., reprezentat prin 

........................, având funcția de......................, în calitate de concesionar, 

 la data de ......................,la sediul concedentului sediul din  Municipiul Mangalia, str. Sos. Constantei, nr.13, 

jud. Constanta,  

     În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 –Codul Administrativ, şi al Hotărârii Consiliului 

Local Mangalia nr.313 din 23.12.2020 de aprobare a concesionarii, s-a încheiat prezentul contract de concesiune. 

 

II. Obiectul contractului de concesiune 

   Art.1. - (1) Obiectul contractului de concesiune îl constituie concesionarea prin licitație publica a suprafeței de 

5000 mp luciu de apă al Mării Negre situată în Municipiul Mangalia-Acvatoriu Port Turistic, județul Constanța în 

conformitate cu obiectivele concedentului, in vederea realizării investiției ”Zonă de agreement acvatic Port 

Mangalia”. 

    

III. Termenul 

Art. 2.(1)  Durata concesiunii este de 25 de  ani, începând cu data de semnării contractului de concesiune cu 

posibilitate de prelungire conform prevederilor legale, cu condiţia ca durata însumată să nu depaşească 49 de ani.  

 

IV. Redevența 

Art. 3. – (1) Redevența anuală este de ................. euro, plătită  în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu 

privire la modul de plată). 

  

V. Plata redevenței 

  Art. 4. -(1) Plata redevenței se face prin conturile: 

    - contul concedentului nr. ..............., deschis la Banca .............; 

    - contul concesionarului nr. ............., deschis la Banca ............ . 

 (2) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la penalități de întârziere în 

cuantum de ................ pe zi de întârziere din valoarea acesteia, calculată pe fiecare lună, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadență și până la stingerea sumei datorate. 

(3) neplata redevenței prevăzute la art.4 (1) în termen de 90 zile de la expirarea termenului plății concesiunii 

dă dreptul concedentului de a rezilia contractual de concesiune. 

 

VI. Drepturile pârților   

 Drepturile concesionarului 

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile 

proprietate public a Municipiului Mangalia 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 părți prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

Drepturile concedentului 

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să primească contravaloarea redevenței în cuantumul și la termenele 

stabilite. 

(2) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de 

concesionar. 

   (3) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului . 
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      (4) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din 

motive excepționale legate de interesul național sau local. 

 

VII. Obligațiile pârților - clauze stabilite în condițiile caietului de sarcini 

 

    Obligațiile concesionarului 

    Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanență a 

bunurilor  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 imobil ce face obiectul concesiunii, fiindu-i interzisa cu desăvârșire 

subconcesionarea imobilului. 

    (4) Concesionarul nu poate închiria bunul imobil ce face obiectul concesiunii, fiindu-i interzisa cu desăvârșire 

închirierea/subînchirierea imobilului. 

    (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența anuală. 

    (6) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică a Municipiului 

Mangalia (condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea şi 

conservarea patrimoniului, etc.). 

    (7) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie 

concedentului, în deplină proprietate, imobilul în mod gratuit şi liber de orice sarcini. 

    (8) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să 

depună, cu titlu de garanție, o suma reprezentând 10% din redevența datorată pentru un an de exploatare. 

    (9) Concesionarul este obligat sa respecte toate obligațiile privind protecția mediului, in conformitate cu prevederile 

legislației in vigoare. 

    (10) Concesionarul este obligat sa respecte, la execuția lucrărilor, toate obligațiile privind protecția muncii / S.S.M 

si S.U., in conformitate cu prevederile legislației in vigoare 

    (11) Alte clauze. 

 

Obligațiile concedentului 

    Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul 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 apariția oricăror împrejurări de natura să aducă atingere 

drepturilor concesionarului. 

     

 

VIII. Încetarea contractului de concesiune 

    Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații: 

    a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 

    b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei 

despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată; 

    c) în cazul nerespectării obligației prevăzute la cap.V-art.4 Plata redevenței de către concesionar, contractual 

încetează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără vreo altă formalitate prealabilă, de către 

concedent; 

    d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea contractului de către concesionar, 

părțile convin de comun acord încetarea contractului 

    e) la dispariția, dintr-o cauză de forța majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a 

concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri; 

    f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condițiilor reglementate de 

lege. 

 

IX. Notificări 

Art.10.În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită 

dacă va fi transmisă celeilalte părți la adresa menționată în prezentul contract, în scris prin serviciul poștal, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire. 

Art.11. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii 

Art.12.În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră primită de 

destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, doar daca a fost confirmată în scris și înregistrată. 

Art.13.Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate 

prin una din modalităţile mai sus prevăzute. 

Art.14.Părțile se declară de acord ca nerespectarea cerințelor prevăzute la articolele anterioare să fie sancționată cu 

inopozabilitatea respectivei notificări, cereri, comunicări sau informări. 
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Art.15.Nicio o modificare a prevederilor prezentului contract nu este opozabilă celeilalte părți decât în cazul în care 

a fost notificată conform condițiilor mai sus menționate. 

 

X. Forţa majoră 

Art.16. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

Art.17.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

Art.18.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile 

ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

Art.19.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

Art.20. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi 

să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 

XI. Dispoziții finale 

Art.21. Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din prezentul contract sau în legătură cu acesta, inclusive cele 

referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă părților 

nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești 

competente. 

Art.22.În cazul în care una din prevederile contractului va fi declarată nulă celelalte prevederi își vor menține 

valabilitatea, rămânând pe deplin aplicabile părților. 

Art.23.Prezentul contract are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu pentru plata redevenței și pentru 

eliberarea terenului ce face obiectul concesiunii. 

 

 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare și intră în vigoare astăzi………………………… 

 

                   Concedent,                                             Concesionar, 

                   .....................                                     ..................... 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

DRAGOȘ ANGELESCU 

 


