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 Nr. 90385/06.12.2021 

   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru proiectul de hotărâre privind concesionarea serviciului de transport de 

agrement în stațiunile turistice din sudul litoralului, pe ruta Saturn -Olimp 

 

 

          În vederea inițierii procedurii privind concesionarea activității de transport de 

agrement pe raza  municipiului Mangalia, s-a întocmit un Studiu de oportunitate pentru 

concesionarea activități de transport  de agrement în condițiile reglementate de prevederile 

O.U.G nr.57/2019-Cod Administrativ, art.309. 

 Conform referatului D.U.A.T. precum și înscrisurilor atașate, traseul și punctele de 

staționare pentru minicare se vor realiza pe infrastructura aparținând domeniului public al 

Municipiului Mangalia. 

 

 Din analiza înscrisurilor puse la dispoziție și având în vedere prevederile legale în 

materie, precizăm următoarele : 

 

1.Prevederile  Codul administrativ - O.U.G. nr.57/2019 dintre care amintim :  

 

 Articolul 129 : Atribuțiile Consiliului Local. (1) Consiliul local are inițiativă și 

hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt 

date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. 

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 

a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și 

organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de 

interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local; 

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau 

municipiului; 

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau 

municipiului; 
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 d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local 

 e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. 

 

Art.286 : Domeniul public (1) “ Domeniul public este alcătuit din (…) bunuri care, potrivit 

legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, şi sunt dobândite de stat sau de 

unităţile administrativ-teritoriale prin unul dintre modurile prevăzute de lege.” (4) “Domeniul 

public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în 

anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin 

hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes 

public naţional ori judeţean.” 

 

Art. 304: Contractele mixte (1)Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică contractelor de 

concesiune de lucrări şi contractelor de concesiune de servicii. 

(2)În cazul unui contract de achiziţie publică de lucrări sau de servicii, al unui contract de 

concesiune de lucrări sau al unui contract de concesiune de servicii pentru a cărui 

executare este necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare 

a respectivului bun se transmite în cadrul şi potrivit procedurii aplicate pentru 

atribuirea contractului în cauză. 

(3)În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă încheie un singur contract de 

concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii, după caz, în condiţiile legii. 

 

LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a 

contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi 

anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora 

 Art.50. (1)Autoritatea/entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin una 

dintre următoarele proceduri de atribuire: 

a) licitaţie deschisă; 

b) dialog competitiv. 
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Art. 51 (1)Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de 

concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care autoritatea/entitatea contractantă 

solicită operatorilor economici depunerea de oferte.(2)Procedura de licitaţie deschisă se 

desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă. 

Procedura de licitație deschisă se inițiază prin publicarea electronică a unui anunț de 

concesionare atât la nivel național în SEAP. 

Autoritatea/entitatea contractantă verifică îndeplinirea criteriilor de calificare și de 

selecție pe baza declarațiilor pe propria răspundere, precum și pe baza documentelor care 

trebuie prezentate ca dovadă, în conformitate cu cele menționate în anunțul de concesionare. 

 În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare  comisia de evaluare întocmește un 

raport intermediar, care se aprobă de conducătorul entității contractante, urmând să 

comunice fiecărui ofertant ce a fost respins, motivele care au stat la baza acestei decizii, iar 

celorlalți li se aduce la cunoștință faptul că se trece la etapa următoare de verificare. 

Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de 

evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor 

prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sau 

pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. 

Oferta câștigătoare se stabilește numai dintre ofertele admisibile și numai pe baza 

criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire. 

Raportul procedurii se încarcă în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul 

informatic, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat 

de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

 Având în vedere faptul că Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii și H.G. nr.867/2016 de aprobare a Normelor metodologice, impun o 

serie de condiții pentru atribuirea  unui contract de concesiune de servicii pe termen lung și 

luând în considerare dispozițiile legale incidente în domeniu, propunem o durată de 3 ani  

pentru contractul de concesiune a serviciului de transport de agrement  în stațiunile turistice 

din sudul litoralului, pe ruta Saturn -Olimp,  cu posibilitatea denunţării unilaterale a  acestuia 

la solicitarea expresă a autorităţii contractante, în situaţia în care interesul naţional sau local, 

o impune.  
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 Faţă de cele mai sus menţionate, Consiliul Local al Municipiului Mangalia va analiza și va 

dispune cu privire la concesionarea serviciului de transport de agrement  în stațiunile 

turistice din sudul litoralului, pe ruta Saturn -Olimp. 
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